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Täby kommuns revideringar efter slutleverans  

 

 
Slutlevarans från WSP till Täby kommun skedde i juni 2018. Därefter har Täby kommun arbetat med att 
färdigställa det strategiska dokumentet Handlingsplan för god ytvattenstatus, där Täbys framtida 
vattenvårdsarbete definieras. Detta dokument från WSP är ett viktigt underlg till det dokumentet. I 
samband med det arbetet har det upptäckts att vissa revideringar av detta dokument varit nödvändiga. 
I samråd med WSP har därför detta kapitel tillagts dokumentet så att en läsare ska förstå vad Täby 
kommun respektive WSP har skrivit. 
 
I slutleveransen fanns presenterade schablonkostnader för varje lokalt föreslagen åtgärd. Då Täby 
kommun uppfattar att dessa schablonkostnader stämmer dåligt överens med hur prisbilden för 
åtgärderna egentligen har dessa schablonkostnader strukits till denna version. 

 
WSP tog fram underlag för förorenade/potentiellt förorenade områden inom Täby kommun. Efter 
samråd med SRMH har dessa tagits bort till denna version. Detta eftersom underlaget från Lst Webbgis 
inte är fullständigt eller tillräckligt uppdaterat. Detta innebär att information om potentiellt förorenade 
områden och förslag kring vilka sådana man bör utreda/åtgärda har strukits. Detta var en 
försiktighetsåtgärd för att inte föreslå felaktig information. I Handlingsplanen för god ytvattenstatus har 
berörda aktörer tilldelats ansvar för att åtgärda potentiellt förorenade områden. När sådana åtgärder 
planeras att genomföras ska Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor samrådas – så att de mest 
prioriterade områdena hanteras. Uppdaterad Information om förorenade områden i Täby kommun kan 
inhämtas från Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor.  
 
Kortfattad information om Täby kommuns dagvattenstrategi har tillagts i kapitel 1 Inledning. I detta 
kapitel lades en beskrivning till att dagvatten- och översvämningshantering i exploateringsområden 
eller nybyggnation hanteras med dagvattenstrategin men att de lokala åtgärdsprogrammet presenterar 
de dagvattenåtgärder som behöver genomföras utöver detta för att nå god status. 
 
Sedan slutleverans har Täby kommun arbetat med att ansvarsfördela de förslagna åtgärderna. Därför 

har en kolumn tillagts med rubriken ”ansvarig” där så behövts. 

 

I Rönningesjöns avrinningsområde stod tidigare att det fanns enskilda avlopp. Detta stämmer inte 

längre då området med enskilda avlopp har anslutits till det allmänna VA-nätet.  

 

I kapitel 2.1.3 Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel har Täby kommun i samråd med WSP 

förtydligat vad denna typ av åtgärd innebär mer konkret. 

 

I kapitel 11 Ullnasjön har text reviderats något. En utredning om sjöns eventuella internbelastning 

visade 2018 att det fanns en sådan i sjön. Därmed har en kunskapshöjande åtgärd om att fortsätta 

utreda internbelastningen för att välja lämplig metod lagts till. 
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1 INLEDNING 
 

Täby kommun är en tätbebyggd kommun med flera tätortsnära sjöar och vattendrag. Sjöarna och 

vattendragen används för rekreation, friluftsliv, bad, fiske och mycket annat. För att upprätthålla 

sjöarnas och vattendragens värde är det viktigt med en god vattenkvalitet. 

Inom vattenförvaltningsarbetet visar miljökvalitetsnormerna vilken status vattenförekomster ska ha för 

att uppfylla kvalitetskraven enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Om vattenförekomsten har behov av 

förbättrad vattenkvalitet behöver åtgärder vidtas för att beslutade miljökvalitetsnormer ska uppnås. För 

att rätt åtgärd ska hamna på rätt ställe är det viktigt att påverkanskällorna är kända. 

Täby kommun arbetar aktivt för en bättre vattenkvalitet. Bland annat pågår ett flertal omfattande 

kunskapshöjande projekt, allt ifrån beräkningar av näringsbudgetar, inventeringar och undersökningar 

mot internbelastning, men också dagvattenhanteringen är väl utbyggd, även om förbättringspotential 

finns. Kommunen inventerar och åtgärdar förorenade områden allt eftersom kommunen förtätas och 

områden behöver användas och vid ny exploatering av områden ska dagvattnet tas omhand så att det 

inte riskerar att bidra till försämring av vattenstatus. 

I följande rapport är påverkanskällorna och förslag på lämpliga åtgärder sammanställda för Täby 

kommuns 13 sjöar och vattendrag. Som bilagor till rapporten finns ”Metodbeskrivning och resultat, 

föroreningsbelastning från dagvatten” inklusive beräkningsunderlag och kartmaterial, samt ”Förslag på 

lokalisering av våtmarker i Täby kommun”. Åtgärdsförslagen presenteras också i kartmaterial. 

Täby kommun har en antagen dagvattenstrategi som reglerar hur dagvatten- och 

översvämningshanteringen ska ske i exploateringområden och ombyggnation i kommunen. I detta 

dokument presenteras åtgärder som behöver genomföras utöver god dagvatten- och 

översvämningshantering i pågående och kommande stadsbyggnadsprojekt. 

 

1.1 SYFTE 

Syftet med denna rapport är att identifiera betydande påverkanskällor och ge förslag på lämpliga 

åtgärder för varje sjö och vattendrag i Täby kommun, se Tabell 1.1(1). Lämpliga åtgärdsförslag per 

påverkanskälla redovisas och prioriteras utifrån ett kostnads-nytto perspektiv. För varje 

vattenförekomst beskrivs också vilken kunskap som behöver tas fram för det fortsatta åtgärdsarbetet. 

Lokaler med åtgärdsbehov presenteras också i kartor/GIS. 

Tabell 1.1(1). Sjöar, vattendrag och kust i Täby kommun. 
 

Namn SE ID MS ID Typ Vattenkategori 

Gullsjön NW659756-162908 WA90843071 Övrigt vatten Sjö 

Karbyån NW659790-162761 WA13482147 Övrigt vatten Vattendrag 

Vallentunasjön SE659771-162546 WA93805689 Vattenförekomst Sjö 

Hagbyån SE659763-162415 WA62738784 Vattenförekomst Vattendrag 

Käringsjön 659554-162455 saknas Övrigt vatten Sjö 

Mörtsjön NW659440-162537 WA77149977 Övrigt vatten Sjö 

Mörtsjöbäcken NW659459-162481 WA87656956 Övrigt vatten Vattendrag 
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Fjäturen NW659543-162394 WA65702466 Övrigt vatten Sjö 

Ullnasjön SE659706-163325 WA12893899 Vattenförekomst Sjö 

Ullnaån SE659587-163320 WA75290743 Vattenförekomst Vattendrag 

Rönningesjön SE659565-163041 WA68379026 Vattenförekomst Sjö 

Rönningebäcken NW659459-163161 WA97680604 Övrigt Vatten Vattendrag 

Stora Värtan SE592400-180800 WA23043276 Vattenförekomst Kust 
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1.2 METODIK 

Beslutad miljökvalitetsnorm och generella beskrivningar, underlag för ekologisk och kemisk status, 

påverkanskällor, förbättringsbehov, åtgärdsförslag och risker har hämtats för varje vatten från 

Vatteninformation system Sverige (VISS). Informationen har uppdaterats och kompletterats med 

uppgifter från Naturvattens utredning ”Underlag till lokala åtgärdsprogram i Täby kommun, del 1”. 

Uppgifter om föorenad/potentiellt förorenad mark togs fram av WSP till denna rapport. Materialet 

hämtades från Länsstyrelsens webbgis. Efter slutleverans har Täby kommun i samråd med Södra 

Roslagens miljö- och häloskyddskontor valt att ta bort dess uppgifter ur rapporten. Detta eftersom att 

underlaget från webbgis inte är fullständigt eller tillräckligt uppdaterat. För frågor kring 

förorenad/potentiellt förorenade områden inom Täby kommun – kontakta Södra Roslagens miljö- och 

häloskyddskontor. 

För varje vatten har tillrinning av näringsämnen och föroreningar beräknats från varje 

delavrinningsområde, via modellering genom Stormtac. Detta resultat presenteras i bilaga 

”Metodbeskrivning och resultat, föroreningsbelastning från dagvatten” inklusive beräkningsunderlag  

och kartmaterial. Resultat från utvalda delområden är även redovisade i rapporten. Stormtac- 

beräkningar bygger på schablonbedömningar för avrinningsmängder av föroreningar från olika typer   

av markanvändning. Osäkerheten i mängdschablonen är för vissa markanvändningstyper, tex gårdar 

och avfallsanläggningar, relativt stort. I modelleringen ingår inte reducering av föroreningar i eventuella 

reningsanläggningar, tex dagvattendammar eller våtmarker. Schabloner för föroreningsreducering i 

olika reningsanläggningar redovisas i Tabell 1 i bilagan. 

Föreslagna åtgärder motsvarar främst kvalitativa bedömningar. Kostnader och kvantitativa nyttor har 

om möjligt beräknats utifrån lokala uppgifter för varje vattenförekomst i VISS, vilka inte alltid stämmer 

överens med uppgifter om åtgärdsförslagen i Vattenmyndigheternas åtgärdsbibliotek, se avsnitt 2. 

Uppgifter om reduceringseffekter, storlek på åtgärder och kostnader baseras huvudsakligen på 

schabloner och uppskattningar är därmed endast indikativa. För att möjliggöra en kvantitativ 

uppskattning av reduceringseffekter och kostnader för framtida åtgärder har ett urval av åtgärdsförslag 

beskrivna i Vattenmyndigheternas åtgärdsbibliotek inkluderats i rapporten. 

 

1.3 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer för ekologisk status och kemisk status beslutas av Vattenmyndigheten för varje 

vattenförekomst. Normen är juridiskt bindande och visar vilken status som vattenförekomsten ska 

uppnå och när detta ska ske. Grundnormen är att god status skulle ha uppnåtts år 2015, men lägre 

ställda krav och tidsundantag till 2021 eller 2027 kan beslutas om det finns godkända motiveringar. 

Normen innebär också ett försämringsförbud, vilket innebär att den nuvarande totala statusen av 

vattenförekomsten eller för varje enskild underliggande kvalitetsfaktorer inte får försämras. 

Försämringsförbudet gäller för samtliga parametrar, men biologiska parametrar är prioriterade före 

fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska parametrar är endast stödjande för bedömningen av totala 

ekologiska statusen. 

Miljökvalitetsnormer finns inte beslutade för kategorin ”övrigt vatten”, dock kan det vara lämpligt att 

använda samma bedömningsgrunder och gränsvärde även för dessa vatten i syfte att få god 

vattenkvalitet. Vattenkvaliteten i ett ”övrigt vatten” får inte påverka en vattenförekomst så att 

uppfyllandet av beslutad vattenförekomst riskeras. 
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2 ÅTGÄRDER BESKRIVNA AV 
VATTENMYNDIGHETERNA 

 
För att uppfylla miljökvalitetsnormerna behöver åtgärder genomföras. Åtgärder riktade till myndigheter 

och kommuner är beslutade i Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram. Det innehåller behov och krav 

på ökad tillsyn, prioriteringar, vägledningar och stöd, etc. Åtgärdsprogrammet är bindande och 

myndigheter och kommuner ska årligen rapportera resultat till Vattenmyndigheten, som sammanställer 

och skickar till EU för granskning av Sveriges åtgärdsarbete. Åtgärdsprogrammet ska leda till en ökad 

aktivitet med konkreta fysiska åtgärder i varje vattenförekomst med förbättringsbehov. 

Vattenmyndigheterna har som hjälp i åtgärdsarbetet tagit fram ett åtgärdsbibliotek med förslag till 

konkreta fysiska åtgärder. Åtgärdsbiblioteket presenteras i VISS och innehåller uppgifter om vilken 

påverkanskälla som åtgärden riktas mot samt schabloniserade uppgifter om effekt, pris och livslängd. 

Till en del åtgärdsförslag finns underlag i form av mer utredningar, beräkningar eller uppgifter om 

referenser. Åtgärdsbiblioteket används av Länsstyrelserna för att föreslå statusförbättrande åtgärder 

per vattenförekomst. För förbättringsbehov och åtgärder inom jordbruket har Vattenmyndigheterna 

gjort nationella beräkningar och åtgärdsförslag. Samtliga åtgärdsförslag redovisas i VISS per 

vattenförekomst. Åtgärdsförslagen är inte beslutade och därmed inte tvingande. Däremot är det 

tvingande att varje vattenförekomst uppnår beslutad miljökvalitetsnorm, vilket innebär behov av 

förbättringseffekterna av de föreslagna åtgärderna. Sveriges totala konkreta åtgärdsarbete redovisas 

till EU och ska leda till att miljökvalitetsnormerna uppfylls. 

 

2.1 ÅTGÄRDSFÖRSLAG RIKTADE MOT ÖVERGÖDNING 

Konkreta åtgärder som riktas mot övergödning är beskrivna i Vattenmyndigheternas Rapport 2016:19, 

Åtgärder mot övergödning för att nå god ekologisk status - underlag till vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram. Nedan följer kortare sammanfattning av användbara åtgärder för Täby kommuns 

sjöar och vattendrag. Många av de beskrivna åtgärderna mot övergödning innebär också reduktion av 

andra föroreningar. De redovisade uppgifterna är schablonuppgifter och generaliseringar, ofta utifrån 

nationella underlag. Det kan finnas stora variationer beroende på lokala förhållanden, framför allt är 

kostnaderna mycket lågt satta jämfört med Täby kommuns erfarenheter. Livslängden anges för att  

visa på tiden som används för att beräkna totala kostnader och eventuella avskrivningstider för 

investeringar. 

 

2.1.1 Anpassade skyddszoner på åkermark 

Anpassade skyddszoner minskar fosforförlusterna via ytavrinning från åkermarken. De leder också till 

en minskad tillförsel av sediment till vattnen vilket innebär förbättrat siktdjup i sjöar och minskad 

igenslamningen av fiskars lekplatser. Skyddszoner minskar dessutom förlusterna av partikulärt   

bundna bekämpningsmedel till vatten. Anpassade skyddszoner anläggs där synlig erosion   

uppkommer och där avrinning sker, till exempel vid diken och brunnar som fungerar som intag för ytligt 

avrinnande vatten. De kan vid behov också anläggas längs erosionsstråk inne på fält. På en anpassad 

skyddszon odlas framför allt vallgräs. En skyddszon till ett vatten eller dike är ofta mellan 6 till 20   

meter bred. 

Vid möjlig åtgärdspotential grundar sig Vattenmyndigheterna på antagandet att det kan anläggas en 

skyddszon som är 300 m2 på i genomsnitt vart 15:de hektar av marker med åtgärdbar ytavrinning. I 

praktiken kan samma resultat (effekt och kostnad) uppnås om flera mindre skyddszoner behöver 

anläggs istället för en stor. Fosforreduktionen beräknas till 50 %, kostnad till drygt 10 000 kr/år och ha 

skyddszon och livslängden till 5 år. 
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2.1.2 Kalkfilterdiken 

Åtgärden kalkfilterdiken har av Vattenmyndigheten definierats att gälla sådana som anläggs enbart i 

samband med anläggning av nya täckdiken eller omtäckdikning på lerjordar. Strukturkalk blandas då 

in i jorden vid återfyllning av täckdiken. Den kalkinblandade jorden kan binda fosfor i det infiltrerande 

vattnet från markytan och ger dessutom en porös återfyllnad som förbättrar dräneringens funktion på 

täta lerjordar. På detta sätt förbättras infiltrationen och risken för stående ytvatten vilket leder till en 

minskad ytavrinning och erosion. 

Enligt nationella undersökningar och beräkningar från Vattenmyndigheten finns i Sverige behov av nya 

diken eller omtäckdikning på 38 % av arealen åker med lerhalt över 15 %. Fosforreduktionen beräknas 

till 25 %, kostnaden till drygt 7 000 kr/ha lerjord och livslängden till 15 år. 

 

2.1.3 Minskat fosforläckage vid spridning av stallgödsel 

För att minska förlusterna av fosfor vid spridning av stallgödsel finns det ett antal åtgärder som kan 

vara aktuella så som att höga engångsgivor av fosfor undviks, nedmyllning av gödsel på obrukad 

mark i anslutning spridningstillfället, nedmyllning av gödsel i växande gröda samt undvika tillförsel av 

stallgödsel under senhösten då tillväxten avtagit. Jordbruksverket har i Jordbruksverkets 

rekommendation ”Jordbruksinformation 4, 2017”, tagit fram rekommendationer för gödsling och 

kalkning 2018. 

I ett genomsnittligt svenskt avrinningsområde med djurhållning sprids 8 kg fosfor per hektar brukad 

åkermark om den fördelas över hela åkerarealen. Nationella potentiella fosforreduktionen beräknas till 

10 %, kostnad till drygt 1650 kr per kg reducerat fosfor varje år. Exempel: I Rönningesjöns 

avrinningsområden anväds cirka 180 kg fosfor/år i form av gödsel enligt schablon. Om man följer 

Jordbruksinformation 4, 2017:s rekommendationer skulle man inom detta område kunna minska 

användandet av gödsel något, och då också minska fosfortillförseln med 2 kg. 

 

2.1.4 Strukturkalkning 

Strukturkalkning beräknas kunna minska fosforförlusterna från jordar med en lerhalt större än 15 %. 

Den kan också leda till en minskning av sedimenttransporten och därmed förbättra siktdjupet i sjöar 

och minska igenslamning av fiskars lekplatser. Dessutom minskar den läckaget av partikulärt bundna 

bekämpningsmedel. 

Fosforreduktionen beräknas utifrån nationella underlag till 30 %, kostnad till drygt 200 kr/ha och år och 
livslängden till 15 år. 

 

2.1.5 Tvåstegsdiken 

Tvåstegsdiken är diken med utvidgade dikeskanter som platåer på sidorna istället för släta sidor från 

dikesbotten till marknivå. Vid höga flöden svämmas platåerna över vilket minskar flödeshastigheten. 

Resultatet blir en ökad sedimentation av partiklar och därmed retention av fosfor längs 

vattentransporten i diket. Förutom ökad reduktionen av fosfor och kväve finns det synergieffekter så 

som ökad biologisk mångfald samt ökad möjlighet att minska översvämningar lokalt. 

Vattenmyndigheterna har uppskattat att 10 % av ett dikes stäckning kan omvandlas till tvåstegsdiken. 

Effekten av tvåstegsdiken sätts till 2 % av den specifika belastningen av fosfor från jordbruksmarken 

per meter tvåstegsdike. Kostnaden uppskattas till 44 kr/m och år, livslängden till 30 år. 

 

2.1.6 Våtmark, fosfordamm 

Fosfordammar är små dammar som kan anläggas i eller längs ett befintligt dike eller mindre  

vattendrag nära den åkermark som läcker fosfor. Dammar som samlar fosfor är oftast mindre än 

vanliga våtmarker. Vattnet till dammen kommer från ett mindre område och därför är det också mindre 

vattenmängder som passerar dammen. De anläggs med en djupare del i början av dammen som 

fungerar som sedimentationsfälla, följt av en grundare del med vegetation som begränsar slamflykt vid 

höga flöden. Dammen bidrar förutom fastläggning av fosfor också till retention av partikulärt bundna 

bekämpningsmedel och en ökad biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. För mer information se 

Dammar som samlar fosfor, Jordbruksverkets information 2010-11. 
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Vattenmyndigheterna uppskattar att avrinningen från mellan 30 till 50 % av jordbruksmarken kan 

passera genom fosfordammar. Fosfordammens yta bör utgöra ca 0,2 % av avrinningsområdets 

storlek. Reduktionspotentialen beräknas till ca 30 % för löst fosfor och 40 % för partikulärt fosfor.. 

Enligt åtgärdsbiblioteket i VISS är fosforreduktionen 70 kg/år och ha fosfordamm och 

kvävereduktionen 680 kg/år och ha fosfordamm. Kostnaden är beräknad till 850 000 kr/ha anlagd 

damm, livslängden 30 år. 

 

2.1.7 Våtmark, näringsretention 

Till skillnad mot fosfordammar är våtmarkerna större och med större tillrinningsområde och tillåter en 

större vattengenomströmning. Våtmarker är en föränderlig miljö, där det krävs regelbundna insatser 

för att de inte ska växa igen. Detta kan ske genom reglering av vattennivån, klippning av vegetation 

eller djurbete. Förutom ett renare vatten bidrar våtmarker också till en ökad biologisk mångfald. 

Våtmarkerna antas vara placerade så att avrinningen från hela området passerar genom våtmarker. 

Vattenmyndigheten uppskattar att 2,5 % av jordbruksmarken (åkermark samt betesmark) kan 

omvandlas till våtmarker. Fosforreduktionen beror på koncentration i ingående vatten. En halt på 

50 μg fosfor/l har en årlig retention på 2,5 kg/ha, en halt på 300 μg fosfor/l har en årlig retention på 18 

kg/ha, med ett någorlunda linjärt samband för halter där emellan. Enligt åtgärdsbiblioteket i VISS är 

fosforreduktionen 5 kg/år och ha våtmark och kvävereduktionen 200 kg/år och ha våtmark. Kostnaden 

för anläggningen av våtmark beräknas till 280 000 kr/ha exklusive markinköp och produktionsbortfall. 

Kostnadsuppskattningen i VISS är mycket osäker och kan i verkligenheten vara både mindre och 

mycket högre. Livslängden för en våtmark är 30 år. 

 

2.1.7.1 Flytande våtmarker 

Flytande våtmarker finns inte beskrivna i Vattenmyndigheternas rapport eller i åtgärdsbiblioteket i VISS. 

Uppgifter är hämtade från direktkontakt med produktleverantören Veg Tech och undersökningar i       

ett examensarbete. Flytande våtmarker kan användas i en damm eller som ett avgränsat område i ett 

större vattenområde (skärmbassäng). Våtmarken består av flytande växtbäddar som tillsammans med 

stommen utgör en gynnsam livsmiljö för mikroorganismer. I och med stommens stora vattenkontakt 

(1m² stomme motsvarar en ytarea på 180 m² våtmark) blir näringsretentionen enligt tillverkaren  

effektiv. Stommen är i dagsläget gjort i plats och det är osäkert om det finns risk för spridning av 

mikroplaster från materialet. 

Reningsförmågan i en damm med växtbäddar jämförs med en dagvattendamm utan växtbäddar i ett 

examenarbete från SLU (Anna Bärg), se Tabell 2.1.8(1) (provtagningsmetod inte angiven). 

Anläggningskostnaden för en flytande våtmark är 2000 kr/m2, exklusive kostnad för eventuell skörd av 

växter. De har enligt tillverkaren en generell årlig reningseffekt på 0,1 kg fosfor/m2 och 1 kg kväve/m2, 

beroende på inkommande mängder. Beräknad livslängd är 15-20 år. 

Tabell 2.1.8(1). Reningsförmåga i flytande våtmark. Det procentuella upptaget av ämnen i dammar med eller 
utan flytande våtmarker. Källa examensarbete från SLU, Anna Bärg. 

Ämne Reningsförmåga (%) 
med flytande våtmark 

Reningsförmåga (%) 
utan flytande våtmark 

NH4-N (Ammoniumkväve) 35 3 

TN (Totalt kväve) 42 15 

P (Fosfor) 22 6 

COD (Organiska ämnen) 53 33 

Cu (Koppar) 65-75 0 

Zn (Zink) 10-35 <10 
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2.1.8 Ökad rening i enskilda avlopp 

Enskilda avlopp avser här avloppsanläggningar dimensionerade för upp till och med 200 

personekvivalenter. I Sverige bedöms det finnas strax under en miljon hushåll som använder enskilda 

avloppslösningar och av dessa har ungefär 700 000 vattentoalett ansluten till avloppet. 

För att klara normal skyddsnivå ska reningen uppnå minst 70 % rening av totalfosfor, men beroende  

på bland annat avloppets lokalisering kan det ställas krav på hög skyddsnivå där minst 90 % rening av 

fosfor samt 50 % rening av kväve förväntas uppnås. 

Olika avloppsreningstekniker med varierande reningsgrad, olika slags boende (permanent resp 

fritidshus), olika slags avloppsvatten etc, ger olika emissioner, men en genomsnittlig daglig emission 

från en person innebär ca 1 g fosfor och 10 g kväve (Vattenmyndigheternas Rapport 2016:19). 

Reningsgraden i ett avlopp med normal skyddsnivå antas till 70 % för fosfor och 25 % för kväve, i ett 

avlopp med hög skyddsnivå till 90 % rening för fosfor och 50 % för kväve. Beräknad kostnad att rena  

till normal skyddsnivå är 78 000 kr, från normal till hög skyddsnivå är 16 000 kr. Åtgärdskostnaden 

hamnar ofta på avloppsägaren med en mindre summa på tillsyn från kommunen. Livslängden är 20 år. 

 

2.1.9 Dagvattendammar 

Dagvattendammar avser dammar med en permanent vattenspegel. Dammarna anläggs i syfte att 

fördröja och rena dagvattenflödet från hårdgjorda ytor inom bebyggda områden. På detta sätt renas 

dagvattnet från föroreningar, såsom näringsämnen och tungmetaller, innan det når recipienten. 

Dammar kan även ge mervärden såsom en ökad biologisk mångfald, de kan bli viktiga 

rekreationsområden och vara estetiskt tilltalande. 

I VISS anges antalet ha dagvattendammar som kan anläggas inom en vattenförekomsts 

avrinningsområde. Åtgärdseffekterna är uppskattade till drygt 30 kg fosfor/ha respektive ca 

70 kg kväve/ha. Kostnaden beräknas till 2 800 000 kr/ha och livslängden till 25 år. Mer information och 

reduceringsuppgifter från Stockholm Vatten visas i bilaga 1, Metodbeskrivning och resultat, 

föroreringsbelastning från dagvatten. Täby kommun har en antagen dagvattenstrategi som reglerar hur 

dagvatten- och översvämningshanteringen ska ske i exploatering och ombyggnation i kommunen. I detta 

dokument presenteras åtgärder som behöver genomföras utöver det som dagvattenstrategin föreskriver. 

 

 

2.1.10 Reduktionsfiske 

Reduktionsfiske finns inte beskrivet i Vattenmyndigheternas rapport eller i åtgärdsbiblioteket i VISS. 

Åtgärden syftar till att minska den interna fosforbelastningen från sediment i en sjö. Reduktionsfiske 

innebär att en större mängd vitfisk (mört, braxen och andra karpfiskar) fiskas bort kontinuerligt. 

Resultatet blir mindre omrörning i sedimenten som i sin tur leder till minskad fosforfrisättning. Antalet 

djurplankton ökar som ger en mindre mängd växtplankton (växtplankton är föda för djurplankton),  

vilket leder till klarare vatten och minskad syrebrist. Då ca 1 % av våtvikten på fisken utgörs av fosfor, 

innebär åtgärden också en direkt fosforreduktion för sjön. Åtgärden måste, för att fungera på lång sikt, 

kombineras med minskad tillförsel av näring till sjön. Metoden har utvärderats i ca 130 sjöar och har 

goda resultat, främst i små sjöar med kort vattenomsättningstid. 

 

2.1.11 Muddring 

Muddring genom grävning eller sugning finns beskrivet i Vattenmyndigheternas åtgärdsbibliotek som 

en åtgärd mot kraftig förorenade sediment. Muddring kan också användas för att minska 

internbelastningen av fosfor i en sjö. Då behövs ofta ett relativt djupt lager av sedimentet avlägsnas. 

Muddring är en grumlande verksamhet och de muddermassor som måste tas om hand innebär ofta 

höga kostnader. Därför lämpar sig åtgärden främst för mindre avgränsade grunda områden. 

Enligt VISS är kostanden för muddring ca 750 kr/m3. Kostnaden inkluderar förvaring av muddermassor 

på land. Beroende på föroreningshalter i sedimentet, vilket styr användningsområde eller 

skyddsåtgärder för lagring på land, kan den kostanden bli högre eller lägre. Enligt kontakt med 

entreprenör är kostnaden för muddringsarbetet ca 250 kr/m3, exklusive förvaring på land. 
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2.1.12 Aluminiumbehandling 

Tillsats av aluminium till bottenmaterialet är en metod för att minska internbelastning av fosfor i sjöar. 

Aluminiumet ger en kemisk fällning av fosfor i sedimentet. Åtgärden beräknas ha en livslängd på 15 år 

och kosta 32 000 kr/ha. Internbelastningen i sjön beräknas minska med 85 till 100 %. Mer information 

om aluminiumbehandling finns i SLU rapport 2016:6 ”Internbelastning av fosfor i svenska sjöar och 

kustområden - en kunskapsöversikt och förslag till åtgärder för vattenförvaltningen”. 

 

2.2 ÅTGÄRDSFÖRSLAG RIKTADE MOT MILJÖGIFTER 

För miljögifter är det ofta enklare och mer kostnadseffektivt att förebygga ett utsläpp, till exempel 

genom att säkerställa att pågående verksamheter har tillstånd med tillräcklig miljöhänsyn, rening av 

avloppsvatten och dagvatten etc, än att vidta åtgärder när föroreningen har nått recipienten. Även för 

förorenade områden, där föroreningarna redan har spritts till marken och eventuellt grundvattnet är det 

av både kostnads och miljömässiga skäl fördelaktigt att undersöka och vid behov åtgärda området 

innan föroreningarna har transporterats över större område, och orsakat risker för människors hälsa 

och miljön. I åtgärdsbiblioteket i VISS finns flera detaljerade åtgärdsförslag. I Tabell 2.2(1) visas ett 

urval utifrån huvudåtgärd. 

 
Tabell 2.2(1). Åtgärder för påverkanskällor för miljögifter, utdrag ur åtgärdsbiblioteket i VISS. 
Kostnadsuppskattningen baseras på nationella schabloner och kan för Täby bli högre. 

Åtgärd Effekter Storlek Kostnad (baserad på 
nationella schabloner) 

Åtgärdens 
livslängd 
/avskriv- 
nings- 
kostnad 

Dagvattendammar Rena dagvatten, finns 
flera mer specifika 
åtgärdsförslag 

Ha Investering: 2 800 000 kr 25 år 

Efterbehandling 
miljögifter 

Hindra spridning från 
förorenade områden, 
finns flera mer specifika 
åtgärdsförslag 

Per 
område 

Investering: 30 000 000 
kr 
Administration: 200 000 
kr 

30 år (fast 
området 
blir sanerat 
för alltid) 

Fördjupad kartläggning 
ytvatten/åtgärds- 
utredning 

Kunskap om påverkan 
från potentiell 
föroreningskälla 

Per 
område/ 
påverkans- 
källa 

Investering: 10 000 kr 1 år 

Utredning riskklassat 
område, underökning 
inklusive provtagningar 
(finns inte med som 
åtgärd i VISS) 

Kunskap om påverkan 
från sannolik 
föroreningskälla 

Per 
område/ 
påverkans- 
källa 

Investering: 100 000 kr 1 år 

Barriärer och sponter Hindra förorening från 
spill och olycka på väg 

Meter Investering: 10 000kr 
Administration: 1 000 kr 

30 år 

Utsläppsreduktion 
miljögifter 

Minska utsläpp från 
pågående verksamhet, 
finns flera mer specifika 
åtgärdsförslag 

Per verk- 
samhet 

Investering: 100 000 kr 30 år 

Anläggande av 
båtbottentvätt 

Minska förorening till 
sediment, främst TBT 

Per 
anläggning 

Investering: 1 000 000 kr 
Administration: 50 000 kr 

10 år 

Odling utan /anpassad 
användning av 
bekämpningsmedel 

Minska halter av 
bekämpningsmedel 

Ha Åtgärdskostnad: 2 900 kr 1 år 
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2.3 ÅTGÄRDSFÖRSLAG RIKTADE MOT HYDROMORFOLOGI 

Hydromorfologin kan delas in i tre delar; konnektivitet (vandrings- och passagehinder), hydrologisk 

regim (flöde) och morfologiskt tillstånd (form och funktion i och runt vattnet). Åtgärder för förbättrad 

konnektivitet är utrivning eller ombyggnad av hinder, tex dammar eller vägtrummor, eller anläggande 

av alternativa flödesvägar. Åtgärder för att förbättra hydrologisk regim är att säkerställa att vattenflödet 

blir mer naturligt. Åtgärder för att förbättra morfologin är återställning av vattenfåran, botten eller 

närområdet, se Tabell 2.2(1). 

 
Tabell 2.2(1). Åtgärder för påverkanskällor för hydromorfologi, utdrag ur åtgärdsbiblioteket i VISS. 
Kostnadsuppskattningen baseras på nationella schabloner och kan för Täby bli högre. 

Åtgärd Effekter Storlek Kostnad (baserad på 
nationella schabloner) 

Åtgärdens 
livslängd 
/avskriv- 
nings- 
kostnad 

Omläggning/byte av 
vägtrumma 

Ta bort 
vandringshinder 

Per omläggning Investering: 500 000 kr 
Administration: 5000 kr 

30 år 

Återställning av 
biotoper i sjöar 

Naturlig botten Ha Investering: 100 000 kr 
Administration: 5 000 kr 

30 år 

Återställning av 
kulverterat 
vattendrag 

Naturlig åfåra Km Investering: 1 000 000 kr 
Administration: 20 000 
kr 

30 år 

Återställning av rätat 
vattendrag 

Naturlig åfåra Km Investering: 1 000 000 
kr/km 
Administration: 20 000 
kr 

30 år 

Flottledsåterställning Naturlig åfåra Ha Investering: 100 000 kr 
Administration: 21 000 
kr 

30 år 

Restaurering 
kantzoner 

Naturlig åfåra Meter (20 
meter bred) 

Investering: 90 kr/m 
Administration: 20 kr/m 

30 år 

Inventering 
vandringshinder (finns 
inte i VISS) och 
morfologiskt tillstånd 

Fria passager i 
vattendrag, naturlig 
åfåra 

1 km = 1 h 
vandring 

2 000 kr/km, 
Administration: 3000 kr 
/inventering 
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3 GULLSJÖN 
 

Gullsjön, se Figur 3(1), är en liten grund skogsjö (medeldjup ca 1,8 meter) som saknar större tillflöden. 

Den ingår i vattensystemet runt Vallentunasjön då den avvattnas via Karbyån till Vallentunasjön. 

Gullsjön utgör ingen vattenförekomst utan ingår i kategorin ”övrigt vatten” (WA90843071, NW659756- 

162908). Den passeras av Roslagsleden (inklusive rastplats vid östra strandkanten) och ligger inom 

ett område utpekat som nationellt riksintresse för friluftsliv. Sjön har ett rikt grod- och kräldjursliv. 

 

 

Figur 3(1). Gullsjön 
 

3.1 STATUS 

Då Gullsjön inte är en vattenförekomst saknas statusklassificering på övergripande nivåer i VISS 

(ekologisk status och kemisk status). På parameternivå har växtplankton, klorofyll, näringsämne och 

försurning hög status. Ammoniakhalter och ljusförhållanden visar på god status, makrofyter på måttlig 

status. Hydromorfologiska parametrar har dålig status på grund av vandringshinder i utloppsdiket 

(Karbyån). 

Den uppdaterade statusklassningen av Naturvatten 2017 visar på god ekologisk status, baserat på 

växtplankton, ljusförhållanden och särskilt förorenande ämnen. Näringsämnen och försurning har hög 

status, medan status för makrofyter och syrgasförhållanden är måttlig. Tillförlitligheten för 

makrofytklassificeringen är enligt Naturvatten låg och låga syrgashalter naturliga, vilket innebär att 

dessa blir mindre prioriterade i den totala sammanvägningen till ekologisk status. Konnektiviteten har 

fortfarande dålig status, då Karbyån innehar vandringshinder. Halterna av undersökta miljögifter 

(arsenik, zink, koppar, krom, kadmium, bly och nickel) är låga. Halterna av uran är naturligt höga. 
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3.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Gullsjön inte är en vattenförekomst och därmed saknas beslutade miljökvalitetsnormer. Då vattnet 

rinner till Vallentunasjön är det dock lämpligt att vattenkvaliteten fortsätter vara god för att inte påverka 

Vallentunasjöns status negativt. 

En god vattenkvalitet behövs för att bevara det rika grod- och kräldjurslivet samt gynna friluftslivet i 

området. 

 

3.3 PÅVERKANSKÄLLOR 

Det finns inga påverkanskällor specificerade i VISS. 
 

3.3.1 Övergödningsämnen 

Tillrinningen från avrinningsområdet av fosfor till Gullsjön är enligt WSP beräkningar i Stormtac drygt 8 

kg/år. Den låga belastningen samt att halterna av fosfor i sjön är oproblematiska (hög status för 

näringsämne), tyder på att det inte finns några betydande påverkanskällor. 

 

3.3.2 Jordbruk 

Närmsta omgivningarna består av skogsmark och det finns inga djurgårdar i närområdet. 
 

3.3.3 Dagvattenutflöde 

Det finns inga direkta dagvattenutsläpp eller enskilda avlopp som påverkar Gullsjön. 
 

3.3.4 Verksamheter 

Inom avrinningsområdet finns inga A-, B- eller C-verksamheter inom avrinningsområdet. Strax norr om 

det förorenade området, se Figur 3.3.5(1), finns en uppställningsplats under tak för vägarbetsfordon 

och saltupplag. 

 

3.3.5 Förorenade/Potentiellt förorenade områden 

 
För detaljerad info om förorenade/potentiellt förorenade inom avrinningsområdet - ta kontakt med Södra Roslagens- 
miljö och hälsoskyddskontor. 
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3.3.6 Hydromorfologi 

Vandringshinder i Karbyån innebär att Gullsjöns konnektivitet bedöms som dålig. I övrigt saknas 

hydromorfologiska påverkanskällor. 

 

3.4 FÖRBÄTTRINGSBEHOV 

Då Gullsjön inte utgör en vattenförekomst med beslutade miljökvalitetsnormer finns det heller inget 

formellt krav på vattenkvaliteten i sjön. Sjön innehar ett rikt grod- och kräldjursbestånd, har en 

rastplats för Roslagsleden och ingår i ett område utpekat som riksintresseområde för friluftsliv, vilket 

innebär att det finns anledningar att se över riskerna för försämring. Vattnet rinner också via Karbyån 

ut i Vallentunasjön, och det finns därmed ytterligare en anledning att tillse en god vattenkvalitet. 

 

3.4.1 Övergödningsämnen 

Halterna av näringsämnen är låga, och bör behållas på den nivån. 
 

3.4.2 Miljögifter 

De undersökta föroreningarna och övriga potentiella föroreningar bör hållas på en fortsatt låg nivå. 
 

3.4.3 Hydromorfologi 

De åtgärder som behöver vidtas för att förbättra hydromorfologin för Gullsjön behöver ske i Karbyån. 

Denna påverkan är dock av underordnad betydelse för Gullsjöns totala ekologiska status. 

 

3.5 ÅTGÄRDER 

Det saknas åtgärdsförslag för Gullsjön i VISS. Lokala åtgärdsförslag presenteras i Tabell 3.5(1). 

Gullsjön ingår i vattensystemet runt Vallentunasjön, som är i stort behov av åtgärder för bättre 

vattenkvalitet. Då Gullsjön är liten, har bra vattenkvalitet och små påverkanskällor är det inte prioriterat 

med åtgärder i denna del av vattensystemet. 

 

3.5.1 Jordbruk 

Det saknas jordbruksmark och betesområden i närområdet. 
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3.5.2 Avlopp och dagvatten 

Det saknas påverkanskällor för avlopp och dagvatten i Gullsjöns avrinningsområde. 
 

3.5.3 Miljögifter 

För detaljerad om förorenade/potentiellt förorenade inom avrinningsområdet - ta kontakt med Södra 

Roslagens- miljö och hälsoskyddskontor 

 

3.5.4 Hydromorfologi 

De åtgärder som behövs för att förbättra den hydromorfologiska statusen i Gullsjön behöver vidtas i 

utflödesvattendraget, se Karbyån. Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer är dock av mindre betydelse för 

Gullsjöns sammanvägda totala status, framför allt eftersom de endast påverkar indirekt. Åtgärden är 

därmed inte prioriterad. 

Tabell 3.5(1). Lokala förslag på åtgärder i Gullsjön för samtliga påverkanskällor. 
 

Påverkanskälla Föreslagen 
åtgärd 

Storlek åtgärd Effekt Ansvarig 

Vandringshinder i 
utflödet 

Se Karbyån (inte 
prioriterad) 

- - - 

 

3.5.5 Kunskapshöjande undersökningar 

Det finns potentiellt förorenad mark inom avrinningsområdet. Arbetet är dock inte prioriterat, då 

avståndet till sjön är relativt stort, samt att undersökta föroreningar i sjön indikerar god ekologisk och 

kemisk status. 
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4 KARBYÅN 
 

Karbyån, se Figur 4(1), är en del av vattensystemet runt Vallentunasjön, som har ett stort behov av 

åtgärder för förbättrad vattenkvalitet. Karbyån rinner från Gullsjön till södra delen Vallentunasjön. 

Vattendraget är 3,9 km långt och har en fallhöjd på 5,8 meter. Den rinner genom södra delen av Täby 

prästgårds naturreservat och är lokaliserat inom ett område som är utpekat som riksintresse för 

friluftsliv. Ungefär 500 meter från Gullsjöns utlopp bildar Karbyån en våtmark, innan vattendraget strax 

sydöst om Täby kyrkby får formen av ett dike. Karbyån utgör ingen vattenförekomst utan ingår i 

kategorin ”övrigt vatten” (WA13482147, NW659790-162761). 

 

 

Figur 4(1). Karbyån 
 

4.1 STATUS 

Då Karbyån inte är en vattenförekomst saknas statusklassificering på övergripande nivåer i VISS 

(ekologisk status och kemisk status). Kvalitetsfaktorn konnektivitet är klassificerad till måttlig status då 

vattendraget innehåller ett vandringshinder. 

 
Den uppdaterade klassificeringen utförd av Naturvatten 2017 visar på god status för parametrarna 

kiselalger och bottenfauna, vilket på övergripande nivå ger en god ekologisk status. Fosforhalten i 

perioden 2008-2016 var 66 µg/l, men då det inte kan beräknas ett referensvärde går det inte att 

statusklassificera parametern näringsämne (Naturvatten). Dock kan halten jämföras med 

bedömningsgrunder för sjöar enligt Naturvårdsverkets rapport 4913, där fosforhalter mellan 50 till 100 

µg/l bedöms till mycket höga halter. Uppmätta kvävehalter i undersökningar av Karbyån och tillflöden 

från 2014 visar på halter mellan 1300 till 2500 µg/l, vilket enligt samma bedömningsgrund visar på 

mycket höga halter. De stödjande hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna konnektivitet och morfologiskt 
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tillstånd klassificeras till dålig status då 85 % av vattendraget är omdraget eller kraftigt rensat samt att 

35 % av närmiljön utgörs av anlagd eller brukad mark. Hela vattendraget omfattas av 

dikesförrättningar. Undersökningar av kadmium, bly, nickel, arsenik, zink, krom, koppar, krom och 

uran visar på låga halter. 

 

4.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Karbyån är definierad som en övrig vattenförekomst och saknar därmed beslutade 

miljökvalitetsnormer. Dock omfattas ån av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram då den påverkar 

omkringliggande vattenförekomster. Därför är det lämpligt att principerna för miljökvalitetsnormerna 

ändå följs. Det kan också behövas åtgärder i Karbyån i syfte att bidra till att uppnå miljökvalitetsnormer 

i Vallentunasjön. 

 

4.3 PÅVERKANSKÄLLOR 

Det saknas information om påverkanskällor för Karbyån i VISS. 
 

4.3.1 Övergödningsämnen 

Fosfortransporten i Karbyån beräknas till 170 kg/år (Naturvatten). Det saknas uppgifter hur mycket av 

fosforn som är från mänsklig påverkan. Beräkningar av WSP visar på en fosfortransport på drygt 400 

kg/år, men mängden är överskattad då det inom avrinningsområdet finns många dagvattendammar 

som reducerar fosformängderna innan de når Karbyån. Hur stor reduceringen är osäker, men 

generellt sett halveras fosformängderna i en dagvattenanläggning. Det innebär en förmodad verklig 

fosfortransport i samma storleksordning som Naturvatten beräknar. 

 

4.3.2 Jordbruk 

Delar av övergödningsämnena kommer från jordbruksmark. Huvuddelen av Karbyån rinner genom 

betesmarker eller jordbruksmarker, samt att en stor del av jordbruks- och betesområdena söder och 

sydöst om Vallentunasjön avvattnas via diken ner till Karbyån innan utlopp i Vallentunasjön. 

Djurhållningen inom området är främst ridanläggningar. 
 

4.3.3 Dagvattenutflöde 

Karbyån är recipient åt ett stort antal diken och dagvattenutsläpp. Dagvatten från jordbruksmark och 

golfbanan öster om Täby kyrkby avvattnas ner till Skogbergadammen, se Figur 4.3.3(1) och Figur 

4.3.3(2). En golfbana kan bidra till förhöjda halter av övergödningsämnen och bekämpningsmedel. 

Dammens yta är inte tillräcklig för att ge beräknad optimal rening, men då tillflödet till dammen sker 

genom öppna diken där en viss näringsretention sker, kan reningskapaciteten inom området ändå 

vara tillräcklig. Dagvatten från Täby kyrkby rinner ner till Karbyån väster om Prästgårds våtmark utan 

att passera något reningsmagasin, se Figur 4.3.3(1). Södra delen av Karbyåns avrinningsområde 

består till stor del av bostadsområden. Dagvatten från dessa passerar genom många reningsdammar 

innan det släpps ut i Karbyån. Observera att nedan mängder i Tabell 4.3.3(1) är beräknade för 

föroreningstransporter utan rening. 

Tabell 4.3.3(1). Beräknade transporterade mängder/år av näringsämnen och föroreningar i Karbyåns tre största 
föroreningskällor. Observera att mängderna är beräknade utan hänsyn till reningsdammarnas effekt. 

Kg/år 

Avrinnings- 
område 

 

P 
 

N 
 

Pb 
 

Cu 
 

Zn 
 

Cd 
 

Cr 
 

Ni 
 

Hg 
 

SS 
 

Oil 
PAH 
16 

 

BaP 

Totalt mot 
Skogberga- 
dammen 

 

73 

 

1100 

 

3 

 

5 

 

16 

 

0,09 

 

1 

 

1 

 

0,005 

 

23000 

 

97 

 

0,05 

 

0,004 
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Täby Kyrkby, 
avvattnas utan 
rening till 
Karbyån väster 
om Prästgård 
våtmark** 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

880 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

39 

 
 
 
 

0,2 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

0,01 

 
 
 
 

24000 

 
 
 
 

230 

 
 
 
 

0,3 

 
 
 
 

0,02 

Totalt via dike, 
Lövbrunna 
Erikslund etc* 

 

120 

 

1200 

 

6 

 

13 

 

48 

 

0,3 

 

4 

 

4 

 

0,01 

 

30000 

 

290 

 

0,3 

 

0,02 

*rinner via flera dammar, reningseffekten inte med i ovan beräkning av föroreningsbelastning 

**Beräknad med Stormtac version 18.2.2, övriga värden i rapporten är beräknade med Stormtac version 

18.1.1. 
 

 
Figur 4.3.3(1). Avrinningsområdena för Karbyåns tre största föroreningskällor (ljusblå linjer). Belastning från 
respektive område är beräknat utan reningsdammarnas effekt för område 1 och 3 (samtliga inringade röda). 
Inringat i mittbilden är utsläppspunkt för dagvattnet från Täby kyrkby, som rinner orenat ut till Karbyån. 

 

 
Figur 4.3.3(2). Dike från golfbana, mindre bebyggelse och åkermark från Östra delarna av Byle ner till 
Skogbergadammen. 

Väg 265 samt på- och avfartsområde passerar över Karbyån och dagvattenavrinningen från vägbanan 

leds till Karbyån, se Figur 4.3.3(3). Diket från västra vägbanan inom avrinningsområdet passerar en 

dammanläggning i närheten av tillflödespunkten. För beräknad föroreningstransport från 

avrinningsområdet på västra delen av väg 265 inom Karbyåns avrinningsområde, se Tabell 4.3.3(2). 
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Tabell 4.3.3(2). Beräknade transporterade mängder/år av näringsämnen och föroreningar i västra delen av väg 
265. Observera att mängderna är beräknade utan hänsyn till eventuell reningsdamms effekt. 

Kg/år 

 

Avrinnings- 
område 

 
P 

 
N 

 
Pb 

 
Cu 

 
Zn 

 
Cd 

 
Cr 

 
Ni 

 
Hg 

 
SS 

 
Oil 

 
PAH16 

 
BaP 

Totalt via 
dike Valla 

55 1100 2 5 16 0,05 1 1 0,004 23000 78 0,05 0,003 

 
 

 

Figur 4.3.3(3). Avrinningsområdet för västra delen av väg 265 inom Karbyåns avrinningsområde (ljusblå linjer), samt 
dagvattendamm (röd pil) enligt kartmaterial från Eniro. 

Många inventerade enskilda avlopp i Skogberga-, Hagby-, Karby-och Prästgårdsområdet är slutna 

tankar eller åtgärdade under 2010-talet, men det finns ett mindre antal enskilda avlopp som kan bidra 

till ökad näringsbelastning. 

 

4.3.4 Verksamheter 

Inom avrinningsområdet saknas A och B-verksamheter. 

Det finns inom avrinningsområdet ca 10 C-verksamheter, främst verksamheter med fordons- och 

drivmedelshantering men också avfallsanläggningar för icke farlig avfall och metallbearbetning. Två 

verksamheter använder organiska lösningsmedel. Drygt 500 meter nordost om vattendraget finns en 

golfbana med avrinning i dike via Skogbergadammen mot Karbyån, se ovan Figur 4.3.3(2). 

 

4.3.5 Förorenade/Potentiellt förorenade områden 

Det finns ett flertal förorenade/poteniellt förorenad områden inom Karbyåns avrinningsområde. För 

detaljerad information om förorenade/potentiellt förorenade inom avrinningsområdet - ta kontakt med 

Södra Roslagens- miljö och hälsoskyddskonto 
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4.3.6 Hydromorfologi 

Enligt en biotopkartering från 2007 är 85 % av Karbyån omdraget eller rensat, och delar av 

vattendraget är kulverterat. Karbyån hade vid inventeringen tio vandringshinder, varav sju 

vägpassager. Ett vandringshinder var definitivt (Broby bro), vilket innebär att ingen fisk kommer förbi 

oavsett vattennivåer etc. 35 % av närmiljön utgörs av aktivt brukad mark eller anlagda ytor 

(Naturvatten). Hela vattendraget och tillrinnande diken omfattas av dikesförrättningar. 
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4.4 FÖRBÄTTRINGSBEHOV 

Då Karbyån inte utgör en vattenförekomst med beslutade miljökvalitetsnormer finns det heller inget 

formellt krav på förbättring av vattendragets status. Vattendraget har utifrån uppdaterad 

statusklassificering av Naturvatten sammantaget god status ekologisk status, men halterna av 

totalfosfor och totalkväve är mycket höga och hydromorfologin är starkt påverkad. Åtgärder kan 

behöva vidtas framför allt för att minska tillförseln av näringsämnen och risk för föroreningar till 

Vallentunasjön, så att Vallentunasjön kan uppnå beslutade miljökvalitetsnormer. 

 

4.4.1 Övergödningsämnen 

Det går enligt Naturvatten inte att beräkna tillåten mängd transporterad fosfor i Karbyån. Vattnet från 

Gullsjön innehåller inte förhöjda fosforhalter, men Karbyån är recipient till ett stort antal 

dagvattenutsläpp och har djurhållning, golfbana och betes- och åkermark inom avrinningsområdet. 

Den uppskattade transporterade fosformängden utifrån vattenundersökningar är 170 kg/år för  

perioden 2011-2017 (Naturvatten), den beräknade (exklusive rening i dagvattendammar) är 420 kg/år, 

en uppskattad halvering medräknat rening. I syfte att minska fosforbelastningen på Vallentunasjön är 

det önskvärt att mängden fosfor reduceras så mycket som möjligt. 

 

4.4.2 Miljögifter 

De undersökta miljöföroreningarna har låga halter och saknar därmed förbättringsbehov. Då det finns 

ett flertal förorenade områden och potentiellt förorenade områden inom avrinningsområdet, samt en 

stor mängd dagvatten, kan det finnas risk för höga halter av andra ännu inte undersökta föroreningar, 

som kan behöva åtgärdas. 

 

4.4.3 Hydromorfologi 

Hydromorfologiska parametrar är endast en stödparameter för bedömning av den totala ekologiska 

statusen. En ostörd fauna och fiskpassage mellan Gullsjön och Vallentunasjön kan inte antas vara 

betydande för den lokala vattenmiljön, och bristande konnektivitet i Karbyån påverkar med stor 

sannolikhet inte Vallentunasjöns ekologiska status, även om bedömningen av Vallentunasjöns 

längsgående konnektivitet inkluderar vandringshinder i in- och utlopp till sjön. Då stora delar av 

Karbyån ingår i ett område utpekat som riksintresse för friluftsliv kan det finnas anledning att återställa 

någon del av det naturliga vattendraget, då det bidrar till en trevligare friluftsmiljö. 

 

4.5 ÅTGÄRDER 

Kvalitetshöjande åtgärder i Karbyån har effekt även på vattenkvaliteten i Vallentunasjön. Åtgärder i 

Karbyån syftar främst till att reducera näringsämnestransporten och förbättra förutsättningar för att 

uppfylla miljökvalitetsnormer i Vallentunasjön samt att förhöja värdet på vattenmiljön för friluftslivet, se 

Tabell 4.5(1). I VISS åtgärdsförslag till Vallentunasjön ingår åtgärder för tillrinnande vattenflöden vad 

avser hydromorfologiska parametrar och övergödningsreducering. 

 

4.5.1 Jordbruk 

Enligt VISS finns det förutsättning för anläggandet av 21 ha våtmark för totala avrinningsområdet för 

Vallentunasjön. Det finns förutsättningar för att anlägga en våtmark strax innan Karbyåns utlopp till 

Vallentunasjön, se Figur 4.5.1(1) och Tabell 4.5(1). Våtmarkens reningseffekt ökar med storleken. En 

våtmark bidrar också till en ökad biologisk mångfald inom området vilket ger en positiv inverkan på 

friluftslivet. Kommunen äger inte marken och vattendraget omfattas av dikesföretag. 

 
Det finns också möjlighet att anlägga en skärmbassäng med flytande våtmarker i utloppet från Karbyån 

till Vallentunasjön, se grön cirkel i Figur 4.5.1(1). En flytande våtmark ska enligt uppgifter från 
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Täby kommun inte anses utgöra en permanent åtgärd för övergödningsreducering. För att få en snabb 

näringsreducering i Vallentunasjön kan dock flytande våtmarker i utloppet vid Karbyån vara ett 

alternativ, dels som komplement till landlagd våtmark, men också under planeringstiden och 

anläggningstiden för en mer stationär och hållbar lösning. 

 
Av ortofoto framgår att vattendraget inom jordbruksområdet mellan Brobyvägen och utflödet i 

Vallentunasjön har någon form av kantzoner, men det finnas anledning att tillse att dessa kantzoner 

uppfyller förväntade effekter. Det verkar också saknas träd och buskar inom den gröna zonen närmast 

diket. Det kan finnas potential att anlägga tvåstegdiken, både för att förbättra hydromorfologin och för 

att reducera föroreningstransporten till Vallentunasjön. Vattendraget omfattas dock av dikesföretag 

vilket kan komplicera åtgärden. 

 

 
Figur 4.5.1(1). Förslag till lokalisering av våtmark i Karbyåns utlopp (streckat område) och skärmbassäng med 
flytande våtmark (grön cirkel). 

Det kan finnas anledning att se över hanteringen och användningen av gödsel, framför allt stallgödsel, 

inom jordbruksmarkerna. 

 
För att reducera läckage av övergödningsämnen från djurhållning kan informationsmaterial framtaget 

inom projektet ”Åtgärder för minskat kväve- och fosforläckage från hästgårdar inom Oxundaåns 

avrinningsområde (Diarienr: TRN 2015-0038) användas. 

 

4.5.2 Avlopp och dagvatten 

Karbyån är recipient för stora mängder dagvatten från en stor del av Täbys bebyggelse. Majoriteten av 

dagvattnet från södra delen av avrinningsområdet passerar en eller flera dagvattendammar innan 

utflöde i Karbyån, och dammarnas storlek tyder på att de har tillräcklig reningskapacitet. För 

Skogbergadammen sker en viss rening i de öppna dikena, vilket kan ge tillräcklig reningskapacitet för 

näringsämnen.  Det kan dock vara lämpligt att kontrollera så att det sker förväntad rening i dessa 

områden och dammar, och att skötsel sker för optimal reningseffekt. 

Dagvatten från centrala Täby kyrkby leds utan rening ner till Karbyån. Det finns ett stort behov av att 

inrätta den planerade dammen strax sydväst om utflödespunkten, se Figur 4.5.2(1). Förutom 
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dagvatten från tätbebyggt område har Täby kyrkby många förorenade områden som kan läcka 

föroreningar som inte bör rinna ut i och riskera att påverka vattenkvaliteten i Karbyån. 

Dagvattendammen behöver minst vara 1 ha, helst upp till ca 2 ha, för optimal reningseffekt. 
 

 

Figur 4.5.2(1). Planerad dagvattendamm (inom rosamarkerat område) väster om våtmarken i Prästgård, söder 
om Täby kyrkby. 

De enskilda avloppen inom avrinningsområdet har delvis åtgärdats. Ett tiotal enskilda avlopp kan 

behöva utredas för eventuella behov av åtgärder. 

 

4.5.3 Miljögifter 

Dagvattendammar syftar också till att reducera mängden miljögifter. Då de undersökta miljögifterna i 

Karbyån visar på god status föreligger inget akut åtgärdsbehov, dock kan mer kunskap om risker för 

föroreningar behövas framför allt i Skogbergadammen, se avsnitt 4.5.5. . Det finns flera fd 

Handelsträdgård inom avrinningsområdet. Dessa kan ha relativt höga klassning (2= stor risk) men 

beror sannolikt inte på stor risk för vattenpåverkan utan för deras lokalisering i bostadsområden. 

Därmed är det inte prioriterat att åtgärda dessa, utifrån risk för påverkan på vattenkvaliteten.  

 

4.5.4 Hydromorfologi 

Åtgärder för eventuella fellagda trummor och rör vid vägpassager (V) förbättrar på ett relativt enkelt 

sätt vattendragets lokala konnektivitet, se Figur 4.5.4(1). Det finns tre kulverterade sträckor, varav två 

på ca 100 meter (1 och 3) och en på ca 40 meter (2). Kulverten vid ”3” är planerad att åtgärdas i 

samband med planerad dagvattendamm för avrinning från Täby kyrkby. 
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Figur 4.5.4(1). Karbyåns rinnsträcka. V= eventuellt trummor /vägpassag som kan behöva åtgärdas. 1, 2 och 3 är 
kulverteringar av diket. 

 
Tabell 4.5(1). Lokala förslag på åtgärder för samtliga påverkanskällor i Karbyån, i prioritetsordning. Åtgärder i 
Karbyån syftar främst till att minska näringsbelastningen på Vallentunasjön, och är därmed prioriterade för 
kommunens arbete med vattenkvalitet.  

Påverkanskälla Föreslagen åtgärd Storlek åtgärd Effekt Ansvarig 

Övergödningsämnen Våtmark, 
näringsretention i 
Karbyåns utlopp 
till Vallentunasjön 
(och eller 
skämbassäng med 
flytande våtmark, 
se nedan) 

Så stor som 
möjligt, här 
beräknad 3 ha 

Minskning 
totalfosfor 15 kg/år 

Minskning 
totalkväve 600 kg/år 

Positivt för friluftsliv 

Biologisk mångfald 

ÖFV 

Övergödningsämnen Skärmbassäng 
med flytande 
våtmark (och/eller 
våtmark på land, 
se ovan) 

 Minskning 
totalfosfor 0,1 kg/år 
och m2 anlagd 
våtmark 

Minskning 
totalkväve 1 kg/år 

ÖFV 

3 

V 

1 

2 
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   och m2 anlagd 
våtmark 

 

Dagvatten Täby 
kyrkby 

Dagvattendamm 
Väster om 
Prästgård 

1,5 ha Minskning 
totalfosfor 45 kg/år 

Minskning 
totalkväve 100 kg/år 

TSA/VA 

Övergödningsämnen Tvåstegsdiken Ca 1 km mellan 
väg 265 och 
utflödet till 
Vallentuna 

Minskning 
totalfosfor 10 kg/år 

Minskning 
totalkväve 90 kg/år 

TFAB & ÖFV 

Övergödning Information och 
tillsyn angående 
gödselhantering 
inom djurgårdar 

Samtliga 
djurgårdar i 
avrinningsområdet 

osäker SRMH (tillsyn) 
EMHP (Oxunda 

vattensamverkan) 

Hinder för 
faunapassage 

Omläggning/byte 
av vägtrumma 

Ev 1 st Förbättrad 
konnektivitet i 
Karbyåns huvudfåra 

TFAB & 
TSA/DRIFT 

Hinder passage 
fauna 

Återställning av 
kulverterat 
vattendrag 

100 (1)+40 (2) 
+100 (3) meter 

För 3 är åtgärden 
påbörjad 

Förbättrad 
konnektivitet i 
Karbyåns huvudfåra 

TFAB & 
TSA/DRIFT 

Övergödningsämnen Enskilda avlopp 
från normal till hög 
skyddsnivå 

Ca 10 st Minskning 
totalfosfor 6 kg/år 

Minskning 
totalkväve 20 kg/år 

Beslut om 
ändrad 

skyddsnivå 
SRMH  

Ev åtgärd ÖFV 

 

4.5.5 Kunskapshöjande undersökningar 

Framför allt golfbanan och till mindre del även de förorenade områdena kan innebära läckage av 

näringsämnen och bekämpningsmedel. Inom golfbaneområdet finns också ett förorenat område som 

har haft verksamhet som tillverkat bekämpningsmedel. En undersökning av bekämpningsmedel i 

sediment från Skogbergadammen, lokaliserat strax innan dikets utlopp till Karbyån (se Figur 4.3.2(2), 

samt i dagvattnet från Täby kyrkby kan visa om det finns rester  av bekämpningsmedel och behov av 

ytterligare åtgärder. 

 
Inom Karbyåns södra avrinningsområde finns många föroreningskällor, både för övergödningsämnen 

och miljögifter. Karbyåns vattenkvalitet övervakas kontinuerligt på flera ställen och analysresultat kan 

användas för att tillse att befintliga dagvattendammars reningskapacitet är tillräcklig. Vattenanalyserna 

kan kompletteras med sedimentprovtagningar. Om det finns förhöjda halter i vatten- eller 

sedimentundersökningarna kan föroreningskällan behöva utredas, och/eller dammens kapacitet 

och/eller skötsel förbättras. 

Då vattendraget rinner under ett flertal vägar kan passagerna behöva undersökas för kontroll av 

passagemöjligheter för fauna. Åtgärden är dock inte prioriterad ur ett kommunperspektiv då 

faunapassagen i Karbyån med stor sannolikhet inte är betydande. 
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Tabell 4.5.5(1). Behov av kunskapshöjande undersökningar i Karbyån, i prioritetsordning. 
 

Påverkanskälla Kunskapsbehov Motivering Ansvarig 

Golfbana samt 
förorenat område med 
bekämpningsmedel 
(Skogbergadammen) 

Undersökningar om 
eventuella 
bekämpningsmedel i 
sediment i 
dagvattendamm, obs, 
inkludera 
bekämpningsmedel 
som tillverkats inom 
det potentiellt 
förorenade området 

Hindra spridning av 
bekämpningsmedel 

ÖFV – ev åtgärder 
golfban 

 
TSA/VA (Kontrollera 
miljögift/bekämpnin
gsmedel i samband 

med tömning av 
sediment)  

Dagvatten från södra 
avrinningsområdet och 
från 
Skogbergadammen 

Vatten- och sediment 
undersökningar 

Fungerar dagvattendammar 
tillräckligt, identifiera 
föroreningar som kommer 
med dagvattnet 

TSA/VA (Kontrollera 
miljögift/bekämpnings
medel i samband med 
tömning av sediment) 

Dagvatten Täby kyrkby Bekämpningsmedel i 
dagvatten från Täby 
kyrkby 

Ett flertal fd 
handelsträdgårdar finns 
inom området 

EMHP 

Konnektivitetshinder Inventering av 
vägpassager och 
kulvertar i huvudfåra 

Åtgärdsinventering för 
”onödiga” vandringshinder 

TSA/DRIFT & TFAB 
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5 VALLENTUNASJÖN 
 

Vallentunasjön, se Figur 5(1), (SE659771-162546) är en grund slättsjö (medeldjupet 2,4 meter). Sjön 

har två huvudsakliga inlopp, i norr Ormstaån i Vallentuna kommun och i söder Karbyån. Ett antal 

mindre diken rinner också ner i sjön. Avvattningen sker mot Norrviken via Hagbyån i sydvästra hörnet 

på sjön. 
 

 

Figur 5(1). Vallentunasjön 
 

5.1 STATUS 

Vallentunasjön har enligt VISS otillfredsställande ekologisk status. Höga halter av näringsämnen ger 

en stor påverkan på växtplankton. Bottenfaunan har god status, trots att ljusförhållanden är dåliga. 

Fisken bedöms till måttlig status. För insjövatten är det generellt mängden fosfor som styr 

näringsämnespåverkan, men det pågår en studie i Vallentunasjön för att avgöra om fosforhalten är så 

pass hög att kväve i detta fall är den begränsande parametern. Avseende hydromorfologiska 

parametrar är konnektiviteten måttlig då inlopp och utlopp innehåller vandringshinder. Den 

hydromorfologiska regimen (vattennivåer) har hög status. Vattenförekomstens närområden och 

svämplan (30 meter från strandkant) består till ca 40 % av aktivt brukad eller anlagd mark, vilket ger 

otillfredsställande status. 

I den uppdaterade statusklassificeringen av Naturvatten har fosforhalten minskat något under 2015 

och 2016 vilket ger en uppdaterad måttlig status för näringsämnen. Dock visar resultat från 2017 års 

undersökning åter på fosforhalter som motsvarar otillfredsställande status (Naturvatten). I övrigt visar 

den uppdaterade klassificeringen på att sjön är påverkad av övergödning. Halterna av de särskilt 
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förorenande ämnena ammoniak, arsenik, zink, krom, koppar, uran och PCB har god status enligt 

bedömningsgrunder. 

Den kemiska statusen är i VISS klassificerad till uppnår ej god. Förutom kvicksilver och 

polybromerade difenyleter, som antas har förhöjda halter i samtliga svenska ytvatten, finns också 

förhöjda halter av PFOS, både i vattenprover och i biota. I den uppdaterade statusklassningen av 

Naturvatten har även bly, nickel, kadmium, HBCDD, DDT, HCB, HCBD undersökts. Dessa visar på 

god status. 

 

5.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Vallentunasjön ska enligt beslutade miljökvalitetsnormer uppnå god ekologisk status senast 2027, 

vilket innebär tidsundantag från grundnormen god status 2015. 

Motivering till tidsundantag för god ekologisk status med avseende på näringsämnen (eller biologiska 

kvalitetsfaktorer som indikerar näringsämnespåverkan) är enlig VISS administrativa begränsningar för 

åtgärder, det vill säga brist på finansiering och att åtgärdsarbetet tar tid. Åtgärder behöver emellertid 

genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 

2027. 

Miljökvalitetsnormen för kemisk status i Vallentunasjön är bibehållen god kemisk status för de ämnen 

som har god status. För kvicksilver och polybromerade difenyleter finns ett mindre stängt krav, då 

orsaken till de förhöjda halterna är atmosfärisk transport från avlägsna påverkanskällor. Vad mindre 

strängt krav för kvicksilver och polybromerade difenyleter innebär är ännu inte beslutat på nationell 

nivå. Då halterna av PFOS är förhöjda torde även den parametern framgent ha ett tidsundantag från 

att uppnå god status, särskilt eftersom spridningen av ämnet är diffust och åtgärder för att minska 

halterna i miljön mycket komplicerade. 

 

5.3 PÅVERKANSKÄLLOR 

I VISS anges urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp och atmosfärisk deposition som 

påverkanskällor för miljöproblemen i Vallentunasjön. 

 

5.3.1 Övergödningsämnen 

Den externa fosforbelastningen för Vallentunasjön är enligt SMHI modellerad till 910 kg. Källorna till 

fosfor är jordbruk (41 %), urbana källor (41 %), följt av skogsmark (12 %) och enskilda avlopp (6 %). 

En näringsbudget framtagen hösten 2017 beräknar den externa tillförseln av fosfor till 750 kg/år för 

åren 2011-2016 (Naturvatten). Totala kvävetillförseln är i Naturvatten rapport 2016:16 beräknad till 

10,5 ton/år. 

Enligt en tidigare beräkning av näringsbudget (Naturvatten rapport 2016:16) är Ormstaån den största 

externa källan till fosfor för Vallentunasjön och Karbyån den största källan till kväve. Ormsta står för   

lite drygt hälften av den samlande fosforbelastningen från tillflödena, ca 230 kg/år, Karbyån för drygt 

130 kg/år. För kväve står Karbyån för drygt 5 ton/år och Ormstaån för drygt 4 ton/år. Allra högst 

fosforbelastning per yta är via det mindre tillflödet Lilla Säby Norra (Vallentuna kommun). Belastningen i 

förhållande till avrinningsytan för diket i Kragsta Norra (Vallentuna kommun) och diket i Skålhamra 

Södra (Täby kommun) förefaller ligga på samma nivå som Ormstaån, men dessa tillflöden bidrar med 

mindre totala mängder fosfor på grund av mindre vattenflöden. I denna studie är endast tillflöden med i 

beräkningen, de 30 % av belastningen som sker via diffus avrinning är inte inkluderade. 

Fosfortillförseln från Karbyån beräknas i Stormtac till ungefär 420 kg fosfor/år och 5,5 ton kväve/år. 

Reningsgraden i uppströms i avrinningsområdets dagvattendammar och diken kan antas vara ca 50 

%. Skålhamradiket ger drygt 25 kg fosfor/år och diket från Fittjaområdet ger ca 24 kg fosfor/år. Vattnet 
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i dessa områden rinner genom öppna diken och en viss näringsreducering sker under transporten, 

men övrig rening saknas innan utflöde till Vallentunasjön. 

Vallentunas interna fosfortillförsel från nedbrytningsaktiviteter vid sjöbotten är mycket stor. Förrådet av 

läckbenägen fosfor är enligt Naturvatten 6,5 ton, som beräknas ge ett årligt tillflöde till vattenfasen på 

1000 kg/år, främst i perioden mellan senvintern och sommarn. Att sjön är en grund slättsjö innebär 

också att bottenmaterialet kan virvla upp till följd av hårda vindar och vågrörelser. 

 

5.3.2 Jordbruk 

I Skålhamra och Nygård/Fittja-området finns det större djurgårdar och jordbruksmarker som kan bidra 

till övergödningsämnen till Vallentunasjön. Vattnet i diket från Nygård/Fittja kommer också från 

kyrkogården och delvis bebyggt område. 

 

5.3.3 Dagvattenutflöde 

Till Vallentunasjön inom Täby kommun rinner ett tiotal mindre öppna diken som mestadels avvattnar 

små områden med naturmark, se Figur 5.3.3(1). Diket från Skålhamra och Nygård/Fittja innehåller 

näringsämnen och en mindre mängd föroreningar, se Tabell 5.3.3(1). 
 

 

Figur 5.3.3(1). Dikestillflöden till Vallentunasjön. Diken från Skålhamra (1) och Nygård/Fittja (2) bidrar till 
största mängden näringsämnen av de undersökta mindre dikena. Karbyåns inflöde inringat med ljusrött. 

Tabell 5.3.3(1). Beräknade mängden årligen transporterade mängder av näringsämnen och föroreningar i 
tillflödet från Vallentunasjöns avrinningsområde inom Täby kommun. 

 Kg/år 

Avrinnings- 
område 

 
P 

 
N 

 
Pb 

 
Cu 

 
Zn 

 
Cd 

 
Cr 

 
Ni 

 
Hg 

 
SS 

 
Oil 

 
PAH16 

 
BaP 

Skålhamra (1) 26 550 0,8 2 3 0,02 0,3 0,3 0,001 10000 26 0 0 

Nygård/Fittja 
(2) 

 
24 

 
470 

 
0,9 

 
2 

 
4 

 
0,03 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,001 

 
9700 

 
31 

 
0,02 

 
0,001 

Totalt från 
Karbyån 
(exklusive 
rening i 

 
 
 
420 

 
 
 
5500 

 
 
 
19 

 
 
 
42 

 
 
 
150 

 
 
 
0,79 

 
 
 
11 

 
 
 
12 

 
 
 
0,042 

 
 
 
130000 

 
 
 
920 

 
 
 
0,7 

 
 
 
0,06 

1 

2 
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dagvatten- 
dammar)* 

             

Totalt utflöde 
från 
Vallentunasjön’ 

 
 
600 

 
 
11000 

 
 
26 

 
 
55 

 
 
180 

 
 
1 

 
 
13 

 
 
15 

 
 
0,08 

 
 
170000 

 
 
1100 

 
 
0,9 

 
 
0,07 

*Exklusive rening i dagvattendammar och diken inom Karbyåns avrinningsområde 
’Beräknat med Vallentunasjöns alla dagvattenutsläpp inom Täby kommun, exklusive rening som sker i 
eventuella dagvattendammar i avrinningsområdet. 

Det finns inom Vallenunasjöns avrinningsområde endast ett tiotal enskilda avlopp, och majoriteten har 

sluten tank eller reningsanläggning anlagd efter år 2000. 

 

5.3.4 Verksamheter 

Inom avrinningsområdet finns inga A, B eller C-verksamheter. Det finns en golfbana och en camping 

inom avrinningsområdet. Påverkanskälla till de förhöjda halterna av PFOS i Vallentunasjön är dels 

långväga atmosfärisk transport, men även läckage från en brandövningsplats i centrala Vallentuna. 

Det kan också finnas visst läckage från deponier, varav en i Täby kommun (oklassad potentiellt 

förorenat område vid ”Bygget” i Figur 5.3.4(1). Den är dock lokaliserad ca 1 km från vattnet och är 

därmed inte en trolig källa. 

 

5.3.5 Förorenade/Potentiellt förorenade områden 
Det finns ett fåtal potentiellt förorenade/förorenade områden inom avrinningsområdet. För detaljerad info om 
förorenade/potentiellt förorenade inom avrinningsområdet - ta kontakt med Södra Roslagens- miljö och 
hälsoskyddskontor. 

 

 
 

 

 

5.3.6 Hydromorfologi 

Andelen anlagd eller brukad mark i sjöns närområde (30 meter från sjökanten) utgörs enligt VISS till 

ca 40 %, vilket enligt HVMFS 2013:19 ger måttlig status. Vandringshinder i inlopp och utlopp utgör en 

påverkanskälla för fisken att vandra mellan Norrviken och Vallentunasjön. Det är osäkert om det 

naturligt passerar upp fisk i Ormstaån och Karbyån. 

Inflödande diken samt Karbyån och utflödet Hagbyån omfattas av markavvattningsföretag. 
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5.4 FÖRBÄTTRINGSBEHOV 

Vallentunasjön är kraftigt övergödd och det är främst förbättringsbehov för näringsreducering som 

behövs för att sjön ska uppnå god status. De hydromorfologiska parametrarna är endast stödjande i 

den sammanlagda ekologiska bedömningen och har därmed mindre betydelse för sjöns totala status. 

 

5.4.1 Övergödningsämnen 

Förbättringsbehovet för fosfor baseras enligt Naturvatten på skillnaden mellan fosforhalter den   

senaste tioårsperioden (76 µg/l) och målhalten (38 µg/l). Detta innebär en förbättring på 50 %. I 

modellerade underlag från Vattenmyndigheten beräknas förbättringsbehovet till 750 kg/år (VISS).  

Detta förbättringsbehov är dock baserade på nationella schablonunderlag och mer detaljerade 

underlag från Naturvatten visar på en acceptabel extern fosforbelastning på 800 kg/år, som ska 

jämföras med den beräknade tillförseln på 750 kg/år. Därmed skulle den externa tillförseln inte behöva 

reduceras. 

Hela den interna fosfortillförseln på 1000 kg/år behöver upphöra. Då detta är svårt och kostsamt kan 

delar av den externa fosforbelastningen istället reduceras. Dessutom är åtgärder mot den interna 

fosforbelastningen mycket kortvariga om inte den externa tillförseln minskar, så att inte fosforförrådet i 

sedimenten byggs upp igen. 

 

5.4.2 Miljögifter 

PFOS har hittats i förhöjda halter i Vallentunasjön. För att Vallentunasjön ska uppnå god kemisk status 

behöver halterna av PFOS minska till under gränsvärde, framför allt i biota som är den mer tillförlitliga 

matrisen för bedömning av PFOS. För övriga föroreningar ska risken för förorening till vatten inte öka. 

Potentiella föroreningskällor ska helst reduceras för att undvika spridning till vatten. 

 

5.4.3 Hydromorfologi 

För att parametern svämplan ska uppnå god stats behöver andelen anlagda eller brukade marker 

reduceras till mindre än 15 %. Då hydromorfologiska parametrar endast är stödjande vid en 

bedömning av den ekologiska statusen, och det i Vallentunasjön inte finns någon direkt påverkan på 

biologin genom morfologiska förändringarna i sjöns närområde, finns det ingen anledning till att aktivt 

minska andelen anlagd eller brukad mark i sjöns avrinningsområde. Dock bör det vid en eventuell 

exploatering tillses att andelen anlagd eller brukad mark i sjöns närhet inte ökar, alternativt att 

ökningen om möjligt kompenseras med en minskning i någon annan del av sjöns närområde. 

 
För att förbättra konnektiviteten behöver åtgärder vidtas i inlopp och utlopp. För Ormstaån och 

Karbyån är det tveksamt om en ökad passerbarhet ger effekt på ekologiska statusen i Vallentunasjön. 

Det finns dock ett förbättringsbehov för passerbarhet till Norrviken via Hagbyån, se Hagbyåns 

åtgärdsförslag. 

 

5.5 ÅTGÄRDER 

Åtgärdsförslagen i VISS, se Tabell 5.5(1), för övergödning utgår från reduktionsbehovet av fosfor och 

baseras på teoretiska schablonberäkningar och generaliseringar utifrån nationella underlag för hela 

Vallentunasjön. De tar inte hänsyn till utförda åtgärder eller lokal information. 
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Tabell 5.5(1). Åtgärdsförslag för Vallentunasjön i VISS, Källa VISS, hämtad 2018-02-18. 
 

Åtgärd Effekter Storlek Kostnad Åtgärdens 
livslängd 

Kommentar WSP 

Anpassade 
skyddszoner på 
åkermark 

Minskning 
fosfor 7,4 
kg/år 

49 st Investering 

224 kr/st 

207 kr/st/år 
löpande 

Produktionsbortfall 
81 kr/st/år 

5 år Kan vara aktuellt för 
Skålhamradiket inom 
Täby kommun 

Dagvattenåtgärder i 
avrinningsområdet 

Minskning 
totalfosfor 
310 kg/år 
Minskning 
totalkväve 
670 kg/år 

10 ha 28 000 000 kr 25 år Dikena som rinner 
till Vallentunasjön 
inom Täby kommun 
är små och rinner 
mestadels genom 
naturmarker och 
tillför inte mycket 
belastning. 

Kalkfilterdiken Minskning 
totalfosfor 
310 kg/år 

150 ha 1 000 000 kr 15 år Kan vara relevant 
om täckdikessystem 
behöver bytas 

Minskat 
fosforläckage vid 
spridning av 
stallgödsel 

Minskning 
totalfosfor 
14 kg/år 

1 900 
kg 

3 100 000 kr 1 år Hög kostnad? Kan 
vara relevant för 
djurgårdarna inom 
avrinningsområdet, 
använd 
informationsmaterial 

Skyddszoner i 
jordbruksmark, 
gräsbevuxna, 
oskördade, avstånd 
0-2 meter 

Minskning 
totalfosfor 
0,33 kg/år 

3,3 ha 70 000 kr 10 år Möjligen Skålhamra 
och Fittjaområdet, 
eventuellt också 
Karbyån 

Skyddszoner i 
jordbruksmark, 
gräsbevuxna, 
oskördade, avstånd 
2-6 meter meter 

Minskning 
totalfosfor 
0,66 kg/år 

6,6 ha 140 000 kr 10 år Möjligen Skålhamra 
och Fittjaområdet, 
eventuellt också 
Karbyån 

Strukturkalkning Minskning 
totalfosfor 
60 kg/år 

400 ha 880 000 kr 15 år Kan vara relevant 
inom 
jordbruksområdet 
vid Skålhamra, Fittja 
och Karbyån 

Tvåstegsdiken Minskning 
totalfosfor 
22 kg/år 
Minskning 
totalkväve 
180 kg/år 

1 800 m 140 000 kr 30 år Möjligt för 
Skålhamra och 
Fittjadiket, 
eventuellt också 
Karbyåns nedre del 
(dock inte en 
föreslagen åtgärd för 
Karbyån) 
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Våtmark för 
näringsretention 

Minskning 
totalfosfor 
100 kg/år 
Minskning 
totalkväve 
4200 kg/år 

21 ha 5 900 000 kr 30 år Bra åtgärd för utlopp 
Karbyån och 
Skålhamradiket 

Våtmark 
fosfordamm 

Minskning 
totalfosfor 
52 kg/år 
Minskning 
totalkväve 
510 kg/år 

0,76 ha 650 000 kr 30 år Bra åtgärd för 
Fittjadiket 

Åtgärdande av 
enskilda avlopp till 
hög skyddsnivå 

saknas 150 st 2 400 000 kr 20 år Inte relevant då 
enskilda avlopp inte 
utgör påverkanskälla 

Åtgärdande av 
enskilda avlopp till 
normal skyddsnivå 

saknas 130 st 10 000 000 kr 20 år Inte relevant då 
enskilda avlopp inte 
utgör påverkanskälla 

Fiskväg eller 
utrivning av 
vandringshinder i 
Oxsundaån (Karbyn, 
vid påfart väg 265) 

Fri 
fiskpassage 

1 530 000 kr 50 år Tveksamt om fisk 
passerar in i Karbyån 
naturligt 

Utsläppsreduktion 
miljögifter 

Minskad risk 
för 
förorening 

2 st Uppgifter saknas Uppgifter 
saknas 

Avrinningsområdet 
inom Täby innehåller 
förorenade områden 
eller potentiellt 
förorenade områden 

Sjörestaurering Minskad 
övergödning 

1 st 1 000 000 kr 6 år Någon åtgärd 
nödvändig för att 
reducera intern 
belastning 

 

I Vallentunasjön har ett flertal metoder testas och/eller genomförts i syfte att reducera 

näringsbelastningen. Dock kvarstår fortfarande problem med mycket höga halter av fosfor och 

påverkan på växtplankton och ljusförhållanden. Nedan ges förslag på kompletterande åtgärder för att 

ytterligare minska näringsbelastningen på sjön, se även Tabell 5.5(2), samt övriga åtgärder för att 

förbättra den ekologiska statusen. Det pågår ett kommunprojekt tillsammans med Vallentuna kommun 

för att utreda bästa metod att reducera Vallentunasjöns internbelastning av fosfor. För kemisk status 

behövs reducering av PFOS, men då åtgärderna behöver vidtas på nationell nivå är inte dessa 

beskrivna. För övriga föroreningar behövs åtgärder vidtas så att det säkerställs att god kemisk status 

bibehålls. 

 

5.5.1 Reducering av intern fosforbelastning 

Reduktionsfisket har efter sju års aktivitet inte haft önskad effekt på fosforreduktionen. Hittills har ca 

160 ton fisk tagits upp, vilket i sig ger en fosforreduktion på 1,6 ton. Andra sjöar som reduktionsfiskats 

(SR3 Final report, Mistra Evimen, Scientific report 2015) visar på att det kan ta nästan 10 år innan 

effekterna av reduktionsfiske uppkommer. Det finns därmed anledning att fortsätta med åtgärden 

ytterligare några år innan resultaten utvärderas och fortsättningen bestäms. Det finns dock risk för att 

http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0214681
http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0214681
http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0214681
http://viss.lansstyrelsen.se/Measures/EditMeasure.aspx?measureEUID=VISSMEASURE0214681
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positiva effekter av reduktionsfisket inte uppkommer då det fortfarande sker ett externt inflöde av 

fosfor samt att sjön är grund vilket innebär stor risk för vindpåverkade bottnar. 

Vid intaget av vatten till fjärrvärmeverket i Vallentuna följer löst ytsediment med vattenflödet. Därmed 

minskas en del av det fosforberikade sedimentet i Vallentunasjöns norra del, vid Ormstavikens utlopp. 

Det finns planer på att sedimentet ska placeras i en skapad våtmark, som också kan bidra till en ökad 

biologisk mångfald i Vallentuna kommun. Det kan finnas anledning att se över om liknande mindre 

sedimentvolymer kan sugas bort i Vallentunasjön inom Täby kommun, med det förutsätter att det finns 

lämplig plats att hantera massor på land. Landplatsens läge tillsammans med bottenförhållanden får 

avgöra om och i så fall var metoden kan vara lämplig. Dock blir förmodligen resultaten relativt 

begränsade sett till hela sjöns behov av fosforreduktion. 

En storskalig muddring/pumpning av bottensubstrat i sjön riskerar att orsaka stor grumling vilket inte 

bara frisätter partiklar och näringsämnen utan också innebär att tillgängliga halter av föroreningar ökar 

i vattenfasen. Det uppkommer också en stor mängd muddringsmassor som behöver avvattnas och 

därefter omhändertas. Omhändertagandet kan försvåras om sedimentet innehåller förhöjda halter av 

föroreningar. Kostanden blir hög och effekterna av storskalig muddring är tveksamma. 

En metod för att binda fosforn i sedimenten är fosforfällning med aluminium. Metoden har använts i 

ungefär 10 sjöar i Danmark och Sverige och ytterligare ett fåtal i Europa. I USA har  

aluminiumutfällning av fosfor använts i stor omfattning. Resultaten tyder på att det är en effektiv metod 

för att minska fosforläckage från sediment. De behandlade sjöarnas näringsstatus har förbättrats 

markant sedan behandlingen. Dock tillsätts aluminium till sjön, vilket i sig kan vara toxiskt. 

 
Ett mindre försök med aluminiumbehandling har provats i inneslutningar i Vallentunasjön. 

Behandlingen gav inledningsvis goda resultat, men inte någon varaktig effekt, och resulterade 

dessutom i mycket höga ammoniumkvävehalter. En förklaring var att vattenmängden i 

inneslutningarna var alltför begränsad. Bedömningen görs att det troligen krävs större försöksyta för 

att visa om aluminiumbehandling är en lämplig metod för Vallentunasjön (rapport vattenkvalitet 2015). 

För vissa aluminiumbehandlade sjöar har åtgärden koncentrats till de delar av sjöbottnen som 

frisläpper mest fosfor. Det är möjligt att begränsade spridningsytor kan användas även för att  

behandla delar av Vallentunasjöns internbelastning av fosfor, även om inte hela sjöns bottenyta är 

lämplig att behandla. Även spridningsmetod för aluminiumklorid behöva utredas. 

 

5.5.2 Jordbruk 

För att minska problemen med övergödning i Vallentunasjön är det önskvärt att även de externa 

fosfortillflödena reduceras. Då det främst är lerhaltiga jordar både i Skålhamra, Såsta och 

Fittjaområdet kan strukturkalkning vara aktuellt. Om det är aktuellt med byte av dräneringsanläggning 

på jordbruksmarken finns anledning att även undersöka möjligheter för installation av kalkfilterdiken. 

Skyddszoner mellan jordbruksmarken och diket, alternativt en omformning till tvåstegsdiken, kan 

hindra näringsämnen att rinna ner i diket. 

Bättre hanteringen och användningen av gödsel, framför allt stallgödsel, inom jordbruksmarkerna kan 

minska fosforutflödet fån jordbruksmarken. För att reducera läckage av övergödningsämnen från 

djurhållning kan informationsmaterial framtaget inom projektet ”Åtgärder för minskat kväve- och 

fosforläckage från hästgårdar inom Oxundaåns avrinningsområde (Diarienr: TRN 2015-0038) följas 

upp med tillsyn på hästgårdarna inom området. 

I anslutning till det planerade naturreservatet i Skålhamra finns möjlighet att anlägga en våtmark. En 

våtmark reducerar dels näringstransporten till Vallentunasjön, men ökar också den biologiska 

mångfalden inom området. Hänsyn behöver tas till markavvattningsföretaget och den artrika 

gräsmarken.industrideponi) 

 
För diket som rinner från Nygård/Fittjaområdet är det inte lämpligt att göra större ingrepp i 

utflödesområdet, då det har höga naturvärden. För att reducera näringsbelastningen till Vallentunasjön 
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behövs möjligheten att reducera näringsämnen längre upp i avrinningsområdet ses över. Exempel kan 

vara mindre fosfordammar eller dagvattenanläggningar. 

 
I Karbyåns mynning till Vallentunasjön kan det anläggas en våtmark, för mer information och för 

åtgärder i Karbyån, se avsnitt 4 om Karbyån. 

 

5.5.3 Avlopp och dagvatten 

Belastning från enskilda avlopp inom Vallentunasjön är obetydlig och därmed behövs inga åtgärder för 

detta. 

Enligt uppgifter i VISS finns det möjlighet att reducera en stor mängd näringsinflöde till Vallentunasjön 

genom bättre dagvattenhantering. Den främsta åtgärden i Täby kommun är att rena det vattnet som 

kommer från området i och runt Täby kyrkby, och rinner in i Vallentunasjön via Karbyån. För att se 

föreslagna åtgärder för ökad rening av dagvatten i Karbyån, se avsnitt 4. 

Dagvattenutredningen utförd av WSP inom befintligt uppdrag visar att de mindre inflödena som rinner 

till Vallentunasjön inom Täby kommun (exklusive Skålhamra, Fittja och Karbyån) främst kommer från 

öppna diken som rinner genom naturlig mark. Det ger en relativt liten föroreningsmängd till 

Vallentunasjön. 

 

5.5.4 Miljögifter 

Vallentunasjön har problem med förhöjda halter av kvicksilver och polybromerade difenyleter, i likhet 

med övriga svenska ytvatten. Orsaken är deposition av långväga atmosfäriska transporter och det 

saknas lokala åtgärder för att minska halterna. 

Det finns inga lokala lämpliga lokala åtgärder för reducering av PFOS-halterna. Dock behöver halterna 

fortsätta undersökas. För förorenade/potentiellt förorenade områden är riskklassningen låg, vilket 

innebär att det inte är prioriterat för efterbehandling, även om det på sikt föreligger ett behov av 

rening.Ett potentiellt förorenade område utgörs av en industrideponi och kan behöva undersökas med 

avseende på PFOS då deponier kan läcka PFAS (Naturvårdsverket 2016). 

Om det används bekämpningsmedel på golfbanan finns det risk att dessa kan spridas till 

Vallentunasjön. För att motivera åtgärder behövs mer kunskap om eventuellt användning och 

mängder. 

 

5.5.5 Hydromorfologi 

Åtgärder i inlopp och utlopp till Vallentunasjön beskrivs i Karbyån respektive Hagbyån, där åtgärder i 

Hagbyån är prioriterade. Åtgärder för att minska andelen brukad och anlagd mark i svämplanet för 

Vallentunasjön är inte prioriterade. För att inte riskera att försämra status bör inte andelen brukad och 

anlagd mark öka. 

Tabell 5.5(2). Lokala förslag på åtgärder i Vallentunasjön för samtliga påverkanskällor i Täby kommun, i 
prioritetsordning.  

Påverkanskälla Föreslagen 
åtgärd 

Storlek åtgärd Effekt Ansvarig 

Intern 
fosforbelastning 

Aluminiumbehan 
dling, (utredning 
krävs) 

Utvalda delar 
av sjön 

Ej kvantifierad, 
minskad 
övergödning 

EMHP 

Utflöde Karbyån Våtmark utlopp 
och 
dagvattendamm 
Prästgård 

Se åtgärder 
för Karbyån 

Se åtgärder för 
Karbyån 

Se åtgärder för Karbyån 
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Övergödning 
tillflöde 
Skålhamradiket 

Våtmark 2,5 ha Minskning 
totalfosfor 12 
kg/år Minskning 
totalkväve 500 
kg/år (baseras på 
uträkning utifrån 
effekt angiven i 
VISS) 

TFAB & ÖFV 

Övergödning, 
tillflöde 
Fittjadiket 

Fosfordamm 
uppströms 
utflödespunkt 

0,15 ha 
(baseras på 
avrinnings- 
området 
storlek) 

Minskning 
totalfosfor 10 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 100 
kg/år (baseras på 
uträkning utifrån 
effekt angiven i 
VISS) 

TFAB & ÖFV 

Jordbruksmark/ 
djurhållning 

Minskat läckage 
från gödsel 

1000 kg 
(beräknat 50 
% av uppgifter 
i VISS) 

Minskning 
totalfosfor 7 kg/år 

ÖFV 

Jordbruksmark Skyddszoner, 0-6 
meter 

5 ha (beräknat 
50 % av 
uppgifter i 
VISS) 

Minskning 
totalfosfor 0,5 
kg/år 

TFAB & ÖFV 

Jordbruksmark Strukturkalkning 200 ha 
(beräknat 50 
% av uppgifter 
i VISS) 

Minskning 
totalfosfor 30 
kg/år 

TFAB & ÖFV 

 

5.5.6 Kunskapshöjande undersökningar 

För att motivera kostnader för våtmarker och fosforfällor behövs påverkanskällorna kvantifieras, se 

Tabell 5.5.6(1). Golfbanans användning av bekämpningsmedel och näringsmedel kan behöva utredas, 

samt industrideponins innehåll av PFOS. 

 
Tabell 5.5.6(1). Behov av kunskapshöjande undersökningar i Vallentunasjön, i prioritetsordning. 

 

Påverkanskälla Kunskapsbehov Motivering Ansvarig 

Intern fosfor från 
sediment 

Aluminiumbehandling i 
Vallentunasjön 

Lämpliga områden 
Lämplig spridningsmetod 

Är det en lämplig metod för 
reduktion av intern 
fosforbelastning? 

  
EMHP 

Jordbruksmark 
Skålhamra 

Näringsinnehåll i 
utflödande diket 
Skålhamra 

Kvantifiera åtgärdsbehov på 
uppströms jordbruksmark 
samt ev behov av våtmark 

EMHP 

Jordbruksmark 
Fittja 

Näringsinnehåll i 
utflödande diket Fittja 

Kvantifiera åtgärdsbehov på 
uppströms jordbruksmark 
samt ev behov av fosfordamm 

EMHP 
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Golfbana Kvantifiera 
bekämpningsmedel och 
näringsämnen 

Finns det möjlighet till 
reduktion 

ÖFV 
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6 HAGBYÅN 
 

Hagbyån, se Figur 6(1), avvattnar Vallentunasjön till Norrviken. Vattendraget är ca 3 km långt med en 

fallhöjd på totalt 3,2 meter. Första 1,5 km av vattendraget från utloppet ur Vallentunasjön ligger helt i 

Täby kommun. För ytterligare 1 km, fram till Kvarnsjön, ligger avrinningsområdet på norra sidan av 

vattendraget i Täby kommun. Därefter rinner Hagbyån som helhet in i Upplands-Väsby. Vattendraget 

utgör en vattenförekomst, SE659763-162415. 

 

 

Figur 6(1). Hagbyån 
 

6.1 STATUS 

Enligt VISS är den totala ekologiska statusen måttlig baserat på måttlig status för parametern 

kiselalger. Då Vallentunasjöns vatten innehåller mycket näringsämnen, görs en expertbedömning till 

otillfredsställande status för parametern näringsämnen även för Hagbyån. Hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorer är samtliga klassificerade till sämre än god, förutom hög status för volymavvikelse och 

flödets förändringstakt i vattendraget. 

Den uppdaterade statusklassificeringen av Naturvatten visar på otillfredsställande ekologisk status, 

främst utifrån en kompletterande undersökning av bottenfauna. Kiselalgernas status var förbättrad till 

god status, men fortfarande bedöms statusen för näringsämnen vara otillfredsställande, även om 

mätdata i Hagbyån saknas. Hydromorfologiska parametrar är inte undersökta. 

Den kemiska statusen uppnår inte god status beroende på kvicksilver och polybromerade difenyleter. 

Dessa ämnen finns i förhöjda halter i samtliga svenska ytvatten. De av Naturvatten undersökta 
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föroreningarna (ammoniak, arsenik, zink, krom, koppar, bly och nickel) visar på låga halter. Det finns 

naturligt höga halter av uran. 

 

6.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Hagbyån ska enligt beslutade miljökvalitetsnormer uppnå god ekologisk status senast 2027, vilket 

innebär tidsundantag från grundnormen god status 2015. 

Motivering till tidsundantag 2027 för god ekologisk status är att åtgärder för att förbättra morfologin i ett 

vattendrag är tids- och resurskrävande. Åtgärder för att minska mängderna näringsämnen ska ske i så 

stor omfattning som möjligt till 2021, i syfte att god ekologisk status ska kunna uppnås till 2027. För 

åtgärder för förbättrad flödesreglering finns ett tidsundantag till 2021. 

 

6.3 PÅVERKANSKÄLLOR 

 
6.3.1 Övergödningsämnen 

Belastningen av fosfor från Hagbyåns lokala avrinningsområde (exklusive inflödet från Vallentunasjön) 

är enligt modellering från SMHI 188 kg/år, med jordbruk som största källan med 67 % fosforinflödet. 

Skogsmarken ger 16 % av fosforn och urban markanvändning och enskilda avlopp mindre än 10 % 

vardera. Största fosforbelastningen kommer dock med vattenflödet ut ur Vallentunasjön och totala 

fosfortransporten genom Hagbyån är enligt SMHI 680 kg/år. Beräknad belastning från Vallentunasjön 

(Täbys andel) är 600 kg/år, exklusive den rening som skett i dagvattendammar inom Vallentunasjöns 

avrinningsområde. 

 

6.3.2 Jordbruk 

I Fällbro och Torslunda finns djurhållning och enskilda avlopp som kan läcka övergödningsämnen till 

Hagbyån. Stora delar av avrinningsområdet norr om vattendraget utgörs av jordbruksmarker och 

hagar och avvattnas via Torslundadiket till Hagbyån, se punkt 1 i Figur i 6.3.3(1) och Tabell 6.3.3(1). 

Den årliga fosfortillförseln beräknas till ca 30 kg. Jordbruksmarkerna söder om vattendraget, i 

Hagbyområdet, punkt 2 i Figur 6.3.3(1), bidrar med ca 150 kg fosfor /år. Övriga jordbruksdiken 

beräknas bidra med mindre än 1 kg fosfor/år. 

 

6.3.3 Dagvattenutflöde 

Den största påverkanskällan för Hagbyån beräknas vara avfallsanläggningen söder om ån. Vatten från 

avfallsanläggningen leds delvis till Hagbyån vid punkt 3, men också vid diket som rinner in till Hagbyån 

öster om avfallsanläggningen (punkt 2), se Tabell 6.3.3(1) och Figur 6.3.3(1). Även de stora 

jordbruksmarkerna söder om Hagbyån, samt avvattning från väg 265 avvattnas i samma dike mot 

Hagbyån, se Tabell 6.3.3(1) och Figur 6.3.3(1). Dagvatten från väg 265 passerar troligen genom en 

reningsdamm innan påkoppling på diket som rinner ner till Hagbyån. Reningen från dammen är inte 

inkluderad i beräkningarna av föroreningsbelastning. 

Tabell 6.3.3(1). Beräknade mängden årligen transporterade mängder av näringsämnen och föroreningar i 
tillflödet från Hagby och avfallsanläggningen till Hagbyån. 

        Kg/år      

Avrinningsområde P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

Torslunda (1) 
30 700 1 2 3 0,02 0,4 0,3 0,001 13000 28 0,002 0,0003 

Hagby avvattnas via dike 
(2) 

150 3700 12 19 140 0,2 3 5 0,02 32000 180 0,2 0,004 

Avfallsanläggning (3) 240 6500 24 35 310 0,5 6 9 0,05 20000 240 0,4 0,008 
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Figur 6.3.3(1). Inflödespunkter från Torslunda (1), Hagby (2) och avfallsanläggningen till Hagbyån (3). ”D” är 
lokalisering av dämme, och ”K” är kulvert under väg, båda utgör vandringshinder för fisk, se avsnitt 6.3.6. Röd 
ring är lokalisering för trolig dagvattendamm för väg 265. 

 
6.3.4 Verksamheter 

Inom avrinningsområdet finns två B-verksamheter, en avfallsanläggning/deponi samt en 

återvinningsanläggning med icke farligt avfall, se Figur 6.3.4(1). Hagbyån är recipient till renat 

lakvatten från avfallsanläggningen, för utflödespunkt se ”3” i Figur 6.3.3(1). 
 

 
Figur 6.3.4(1). Rosa stjärnor är B-verksamheter inom Hagbyåns avrinningsområde, förorenat område riskklass 4 
(grön stjärna), potentiellt förorenat område (grå stjärnor). Källa LST Webbgis. 

 
6.3.5 Förorenade/Potentiellt förorenade områden 
Det finns ett fåtal potentiellt förorenade områden inom avrinningsområdet för hagbyån. För detaljerad info om 

förorenade/potentiellt förorenade inom avrinningsområdet - ta kontakt med Södra Roslagens- miljö och 
hälsoskyddskontor. 

1 

K 
2 

D 

3 
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6.3.6 Hydromorfologi 

Hela Hagbyån inom Täby kommun ingår i Vallentunas sjösänkningsföretag och det upphävda Alby- 

Hagbys torrläggningsföretag. Vattendraget är kraftigt rätat och rensat och delvis kulverterat vid 

vägpassage, se ”K” i Figur 6.3.3(1). Kulverten utgör ett vandringshinder. För att skapa en större 

vattenvolym i diket uppström och därmed gynna avskiljningen av näringsämne och skapa bättre 

förutsättningar för lakvattenbehandling på Hagbydeponin har ett dämme konstruerats i Hagbyån, se 

”D” i Figur 6.3.3(1). Dämmet kan passeras av fisk vid lågflöde genom en öppen sektion. Vid högre 

flöden eller vid dämning under lågflödesperioder kan ingen fisk passera. 

 

6.4 FÖRBÄTTRINGSBEHOV 

För att beslutade miljökvalitetsnormer ska kunna uppfyllas behöver de sammanlagda miljöförbättrande 

effekterna av utförda åtgärder motsvara förbättringsbehovet. 

 

6.4.1 Övergödningsämnen 

Enligt VISS uppskattas det lokala förbättringsbehovet för fosfor till ca 170 kg/år. Naturvatten anger ett 

preliminärt förbättringsbehov för fosfor på 235 kg/år, vilket motsvarar en reduktion på ca 35 % av den 

nuvarande belastningen, varav 100-200 kg bör reduceras i Hagbyåns lokala tillflöde. 

 

6.4.2 Miljögifter 

De undersökta miljöföreningarna har låga halter och saknar därmed förbättringsbehov. Dock finns det 

risk för höga halter av andra föroreningar, som kan behöva åtgärdas. Det kan också vara angeläget att 

minska risk för framtida påverkan. 

 

6.4.3 Hydromorfologi 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer är endast stödjande för klassificering av ekologisk status. Enligt 

Naturvatten kan åtgärder som syftar till att förbättra vattendragets form, bottensubstrat, strukturer och 

närområde förväntas ha positiva effekter för biologiska kvalitetsfaktorer. Det finns också  

förutsättningar för att förbättra passagemöjligheter för fisk och annan fauna mellan Vallentunasjön och 

Norrviken. 

 

6.5 ÅTGÄRDER 

Åtgärdsförslagen i VISS, se Tabell 6.5(1), för övergödning utgår från reduktionsbehovet av fosfor och 

baseras på teoretiska schablonberäkningar och generaliseringar utifrån nationella underlag. De tar 

inte hänsyn till utförda åtgärder eller lokal information. 
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Tabell 6.5(1). Åtgärdsförslag för hela Hagbyån (Täby och Upplands-Väsby) i VISS. Källa VISS, hämtad 2018-02- 
07. 

Åtgärd Effekter Storlek Kostnad Åtgärdens 
livslängd 

Kommentar WSP 

Anpassade 
skyddszoner på 
åkermark 

Minskning 
totalfosfor 2,4 
kg/år 

16 st 24 000 kr 5 år Längs Hagbyån verkar 
det finnas skyddszon. 
Tillrinnande diken 
norrifrån saknar 
skyddszon men är 
kort. Dike från 
Hagbyområdet verkar 
ha trädkant 

Ekologisk 
funktionella 
kantzoner längs 
Hagbyån 

Förbättra 
morfologin 

6 ha 320 000 kr 
(ingår inte 
köp av mark) 

50 år Längs Hagbyån verkar 
det finnas en trädkant. 

Kalkfilterdiken Minskning 
totalfosfor 8,4 
kg/år 

56 ha 390 000 kr 15 år Utred behov av 
omdränering. Vid 
behov, utred 
möjligheter till 
kalkfilterdiken. 

Minskat 
fosforläckage vid 
spridning av 
stallgödsel 

Minskning 
totalfosfor 8 kg/år 

1 100 
kg 

1 800 000 kr 1 år Kan vara aktuellt för 
djurgårdarna i Hagby 
och Torslunda 

Strukturkalkning Minskning 
totalfosfor 22 kg/år 

150 ha 870 000 kr 

Intäkter 
50 000 kr/år 

15 år Kan vara aktuellt för 
jordbruksmark i Hagby 
och Torslunda 

Våtmark 
fosfordamm 

Minskning 
totalfosfor 8 kg/år 

Minskning 
totalkväve 8 kg/år 

0,12 ha 100 000 kr 30 år Kan finnas möjlighet 
för dike från Torslunda 

Våtmark 
näringsretention 

Minskning 
totalfosfor 35 kg/år 

Minskning 
totalkväve 1 400 
kg/år 

7 ha 1 900 000 kr 30 år Kan finnas möjlighet 
för diken från Hagby 

Enskilda avlopp 
från normal till hög 
skyddsnivå 

Minskning 
totalfosfor 19 kg/år 

Minskning 
totalkväve 60 kg/år 

31 st 510 000 kr 20 år Inom Hagbyåns 
avrinningsområde i 
Täby kommun finns ca 
10 fastigheter med 
enskilda avlopp. Dessa 
kan behöva inventeras 
och ev åtgärdas 

Enskilda avlopp till 
normal 

Minskning 
totalfosfor 20 kg/år 

Minskning 
totalkväve 110 
kg/år 

28 st 3 000 000 kr 20 år Inom Hagbyåns 
avrinningsområde i 
Täby kommun finns ca 
10 fastigheter med 
enskilda avlopp. Dessa 
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     kan behöva inventeras 
och ev åtgärdas 

Utsläppsreduktion 
miljögifter 

Efterbehandling 
förorenade 
området, 
miljögiftsreduktion 

1 st 60 000 000 
kr 

30 år Behöver föregås av 
undersökning, dock är 
området klassat som 
4, vilket innebär liten 
risk 

Skötselprogram 
dagvattendammar 

Övergödning och 
miljögiftsreducering 

1 st 1 000 000 kr 6 år Osäkert vilka dammar 
som avses 

Tillsyn på gårdar 
med hästhållning 

Övergödning 1 st Inga 
uppgifter 

6 år Använd framtaget 
material 

 

Åtgärder i Vallentunasjön har effekt även på vattenkvaliteten i Hagbyån. Åtgärdsbehovet i Hagbyån 

syftar främst till att minska näringsämnesbelastningen, både den lokala och vatten från Vallentunasjön, 

samt förbättra passagemöjligheter för fisk och annan fauna mellan Vallentunasjön och           

Norrviken, se Tabell 6.5(2). 

Hagbyån har under 2014 dämts vid ”D” i Figur 6.3.3(1), i syfte att få en ökad uppehållstid och därmed 

ökad näringsretention på vattnet från Vallentunasjön. Det är osäkert om näringshalterna har minskat. 

Kvarnsjön, i Upplands-Väsby kommun, utgör sannolikt också en retentionslokal för näringsämnen i 

Hagbyån. 

 

6.5.1 Jordbruk 

För att minska tillflödet av fosfor och föroreningar till Hagbyån kan en fosfordamm eller mindre våtmark 

anläggas vid utflödena av dikena från Torslunda och Hagbyområdet (inklusive väg 265 och delar av 

deponin) (se ”1” och ”2” i Figur 6.3.3(1). Marken norr om Hagbyån är privatägd, men söder om 

Hagbyån äger kommunen en del mark, som skulle kunna användas för bildande av våtmark. 

Då det främst är lerhaltiga jordar i avrinningsområdet runt Hagbyån kan strukturkalkning vara aktuellt. 

Om det är aktuellt med byte av dräneringsanläggning på jordbruksmarken bör det även undersökas 

möjligheter för installation av kalkfilterdiken. Dikena inom området är korta och åtgärder i form av 

skyddszoner kan förväntas ha begränsad effekt på näringstransport från avrinningsområdet. Om det 

finns många täckdiken som rinner ut i Torslundadiket kan det dock finnas anledning att diket 

omformas till ett tvåstegsdike, i syfte att fördröja flödet och ge möjlighet till mer retention av 

näringsämnen innan utflöde i Hagbyån. 

 
Bättre hanteringen och användningen av gödsel, framför allt stallgödsel, inom jordbruksmarkerna kan 

minska fosforutflödet fån jordbruksmarken. För att reducera läckage av övergödningsämnen från 

djurhållning kan informationsmaterial framtaget inom projektet ”Åtgärder för minskat kväve- och 

fosforläckage från hästgårdar inom Oxundaåns avrinningsområde (Diarienr: TRN 2015-0038) följas 

upp med tillsyn på hästgårdarna inom området. 

 

6.5.2 Avlopp och dagvatten 

Inom Hagbyåns avrinningsområde finns ett tiotal fastigheter med enskilda avlopp. Avloppens 

reningskapacitet är oklar och eventuella behov av åtgärder behöver utredas 

Delar av dagvatten från väg 265 rinner till Hagbyån. Enligt kartmaterial finns det en mindre damm 

precis norr om vägbanan. Åtgärder för att rena Hagbydiket, beskrivna ovan under stycke 6.5.1, 

kommer också ha renade effekter för föroreningar från dagvattnet från vägen. 
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6.5.3 Miljögifter 

Hagbyån har problem med förhöjda halter av kvicksilver och polybromerade difenyleter, i likhet med 

övriga svenska ytvatten. Orsaken är deposition av långväga atmosfäriska transporter och det saknas 

lokala åtgärder för att minska halterna. 

Dämningen av Hagbyån syftade förutom näringsretention också till att skapa bättre förutsättningar för 

lakvattenbehandling från avfallsanläggningen. Hagby återvinningsanläggning har i sitt tillstånd till 

utsläpp av föroreningar begränsningsvärden i halter, se Tabell 6.5.3(1). Beroende på flöde från täkten 

kan det finnas anledning att komplettera tillsyn på villkorshalter och andra utsläpp med beräkningar av 

mängd förorening och vid behov komplettera med mängdvillkorsutsläpp. Avfallsanläggningar och 

deponier kan läcka PFAS (Naturvårdsverket 2016). 

Tabell 6.5.3(1). Begränsningshalter för Hagby återvinningsanläggning, utsläpp till Hagbyån. 

Ämne Begränsningsvärde 

Bly (Pb) 50 μg/l 

Kadmium (Cd) 0,5 μg/l 

Koppar (Cu) 200 μg/l 

Krom (Cr) 50 μg/l 

Kvicksilver (Hg) 0,5 μg/l 

Nickel (Ni) 50 μg/l 

Zink (Zn) 200 μg/l 

 

6.5.4 Hydromorfologi 

Dämmet som höjer vattennivån i Hagbyån, samt kulverten under vägen, se ”D” respektive ”K” i Figur 

6.3.3(1) behöver omkonstrueras så att fisk och annan fauna kan passera vid alla flöden. 

En åtgärd för att ytterligare förbättra hydromorfologi är att återställa de rätade sträckorna. Denna 

åtgärd är förmodligen dock svår att genomföra i Hagbyån, då den på södra sidan gränsar till en 

avfallsanläggning med utfyllnadsmaterial, där marken inte ska genomflödas med vatten. 

Kantzonen för Hagbyåns huvudfåra är delvis trädbevuxen fram till dämmet, därefter är det 

gräs/åkermark intill åfåran. Där kan det finnas möjlighet att förbättra närområdet för vattendraget med 

någon form av kantzon, dels för att fastlägga övergödningsämnen men också för att förbättra 

förhållanden för framtida passerande fisk och fauna, bland annat genom beskuggning. 

 
Det kan finnas anledning att längs Hagbyån se över om det finns fler svårpasserbara hinder för fisk 

och annan fauna. Vattendragets bottenstruktur kan åtgärdas till mer naturliga förhållanden med till 

exempel stenar och naturligt bottenmaterial. 

Tabell 6.5(2). Lokala förslag på åtgärder i Hagbyån för samtliga påverkanskällor i Täby kommun, i 
prioritetsordning.  

Påverkanskälla Föreslagen åtgärd Storlek åtgärd Effekt Ansvarig 

Övergödning 
jordbruksmark 

Våtmark 
näringsretention, 
Hagbyområdet 

7 ha Minskning 
totalfosfor 35 kg/år 

Minskning 
totalkväve 1 400 
kg/år (enligt 
uppgifter i VISS) 

TFAB & ÖFV 

Vandringshinder, 
dämning 

Konstruera om så 
att fisk och fauna 
kan passera 

1 st Fria vandringsvägar TSA/DRIFT 
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Vandringshinder, 
vägpassage 

Omläggning/byte 
av vägtrumma 

1 st Fria vandringsvägar TFAB 

Övergödning 
jordbruksmark, 

Våtmark 
Fosfordamm 
Torslundadiket 

0,12 ha (uppgift 
från VISS) 

Minskning 
totalfosfor 8 kg/år 

Minskning 
totalkväve 8 kg/år 

(uppgift från VISS) 

TFAB & ÖFV 

Övergödning 

Jordbruksmark, 
djurhållning 

Minskat 
fosforläckage vid 
spridning av 
stallgödsel 

550 kg (uppskattat 
halva mängden 
angivit i VISS) 

Minskning 
totalfosfor 4 kg/år 

ÖFV 

Miljögifter, utsläpp från 
deponin 

Tillsyn Fortlöpande Minskar risk för 
spridning av 
miljögifter 

Tillsyn Länsstyrelsen 

Övergödning enskilda 
avlopp 

Åtgärda enskilda 
avlopp till normal 
skyddsnivå. 

Beräkning 5 avlopp 
som kan åtgärdas 

Minskning 
totalfosfor 4 kg/år 

Minskning 
totalkväve 20 kg/år 

ÖFV 

Övergödning 
jordbruksmark 

Anpassade 
skyddszoner på 
åkermark 

8 st (uppskattat 
halva mängden 
angivit i VISS) 

Minskning 
totalfosfor 1,2 
kg/år 

TFAB & ÖFV 

Övergödning 
jordbruksmark 

Strukturkalkning 75 ha (uppskattat 
halva mängden 
angivit i VISS) 

Minskning 
totalfosfor 11 kg/år 

TFAB & ÖFV 

 

6.5.5 Kunskapshöjande undersökningar 

För att säkerställa och motivera kostnadseffektiva åtgärder behövs underlag om påverkanskällornas 

kvantitet, se Tabell 6.5.5(1). Åtgärderna behöver också följas upp så att förväntade effekter av utförda 

åtgärder uppstår. 

Förutom de kända passagehindrena vid dämmet och kulverten kan hela Hagbyån behöva inventeras 

så att det finns fria passager. Vid inventeringen är det också lämpligt att undersöka möjligheter för 

andra åtgärder för förbättrad hydromorfologin, tex kantzoner och bottenförhållanden. Om möjligt kan 

också tillrinnande diken undersökas för utströmmande täckdikesledningar. 

Det finns också behov av att säkerställa föroreningsmängder från utsläpp från avfallsanläggningen. De 

potentiellt förorenade områdena kan behöva undersökas och ev åtgärdas för att minska risken för 

föroreningsspridning. 
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Tabell 6.5.5(1). Behov av kunskapshöjande undersökningar i Hagbyån, i prioritetsordning. 
 

Påverkanskälla Kunskapsbehov Motivering Ansvarig 

Konnektivitetshinder Inventera hinder och 
förbättringsmöjligheter 
för fisk- och fauna 
passage, inkluderat 
inventering av befintliga 
tillrinnande diken och 
möjlighet till åtgärder 

Öka passeringsmöjligheter 
mellan Norrviken och 
Vallentunasjön, inventera 
åtgärdsbehov och 
möjligheter 

TSA/DRIFT & TFAB 

Avfallsanläggning Utsläppskontroll/tillsyn Riskbedömning och 
kvantifiera utsläpp av 
övergödningsämnen och 
föroreningar 

Minskning av risk för 
föroreningar 

Länsstyrelsen 

 

7 KÄRINGSJÖN 
 

Käringsjön, se Figur 7(1), är en liten grund skogssjö (medeldjup drygt 3 meter) som saknar tillflöden 

och utloppsbäck. Vattnet rinner genom ett våtmarksområde ner till ett dike som ansluter till Mörtsjön. 

Den utgör ingen vattenförekomst och finns inte heller beskriven i VISS som ett övrigt vatten. 

Käringsjön ligger i Käringsjön-Mörtsjön Natura 2000-område och är utpekad som fiskesjö. Dock 

innehåller sjön förmodligen ingen fisk efter att den bottenfrös under 2010-talet. 

 

 

Figur 7(1). Käringsjön 
 

7.1 STATUS 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Natura_2000
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Då Käringsjön inte är en vattenförekomst saknas statusklassificering på övergripande nivåer i VISS 

(ekologisk status och kemisk status). I Naturvattens uppdaterade statusklassificering får sjön god 

ekologisk status utifrån en undersökning av växtplankton och låga halter av näringsämnen. 

Bedömningen till måttligs status för ljusförhållanden och syrgasförhållanden anses inte tillförlitlig. 

De föroreningar som har undersökts av Naturvatten (ammoniak, arsenik, zink, krom, koppar, 

kadmium, bly och nickel) visar på god status. Blyhalterna var dock de högsta som uppmätts inom 

Täby kommun. Uran har naturligt höga halter i området. 

 

7.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Då Käringsjön inte är en vattenförekomst saknas beslutade miljökvalitetsnormer. Vattnet rinner till 

Mörtsjön, som inte heller är en vattenförekomst. Det är dock lämpligt att vattenkvaliteten fortsätter vara 

god, framför allt för att bibehålla kvaliteten på Natura 2000-området. 
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En god vattenkvalitet gynnar också friluftslivet i området. 
 

7.3 PÅVERKANSKÄLLOR 

Det finns inga påverkanskällor specificerade i VISS. 
 

7.3.1 Övergödningsämnen 

Uppgifter om näringsbelastning från Käringsjöns avrinningsområde saknas. Halterna av fosfor i sjön 

motsvarar hög status, vilket tyder på att det inte finns några större påverkanskällor. En viss tillrinning 

av näringsämnen sker naturligt från omgivande skogsmark. Då området ingår i ett Natura 2000- 

omårde är det inte troligt att näringsläckande skogsbruk bedrivs inom närområdet. 

 

7.3.2 Jordbruk 

Det finns inga jordbruksmarker eller djurgårdar i närområdet. 
 

7.3.3 Dagvattenutflöde 

Det finns inga dagvattenutsläpp eller enskilda avlopp som leder till Käringsjön. Totala tillförseln av 

näringsämnen och föroreningar är låg, se Tabell 7.3.3(1). 

Tabell 7.3.3(1). Beräknat totalinflöde av näringsämne och föroreningar från total avrinningsområdet till 
Käringsjön. 

Kg/år 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

0,8 23 0,05 0,09 0,2 0,002 0,03 0,04 0,0002 190 12 0,0004 0,8 

 

7.3.4 Verksamheter 

Inom avrinningsområdet finns inga A-, B- eller C-verksamheter. 
 

7.3.5 Förorenade/Potentiellt förorenade områden 

Förorenade eller potentiellt förorenade områden saknas i avrinningsområdet (LST Webbgis). 
 

7.3.6 Hydromorfologi 

Käringsjön saknar kända hydromorfologiska påverkanskällor. 
 
 

7.4 FÖRBÄTTRINGSBEHOV 

Då Käringsjön inte utgör en vattenförekomst med beslutade miljökvalitetsnormer finns det heller inget 

formellt krav på vattenkvaliteten i sjön. Sjön används som fiskesjö och har en rastplats för 

Roslagsleden, samt ingår i ett Natura 2000-område och ett område utpekat som riksintresseområde 

för friluftsliv, vilket innebär att det kan finnas anledningar att se över riskerna för försämring av status. 

 

7.4.1 Övergödningsämnen 

Halterna av näringsämnen är låga, och bör behållas på den nivån. 
 

7.4.2 Miljögifter 

De undersökta föroreningarna och övriga potentiella föroreningar bör hållas på en låg nivå. 
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7.4.3 Hydromorfologi 

Det saknas hydromorfologiska påverkanskällor som kan förbättras. 
 

7.5 ÅTGÄRDER 

Det saknas åtgärdsförslag i VISS. 

 
Det saknas påverkanskällor och därför finns det heller inget behov av lokala åtgärder. Lokala åtgärder 

i Käringsjön har liten effekt på vattenkvaliteten i Mörtsjön, eftersom utflödet filtreras genom en  

våtmark. 

 

7.5.1 Jordbruk 

Det saknas jordbruksmark i närområdet. Då sjön ingår i ett Natura 2000-område är det troligt att 

skogen inte brukas så att det uppstår näringsläckage. 

 

7.5.2 Avlopp och dagvatten 

Det saknas påverkanskällor för avlopp och dagvatten. 
 

7.5.3 Miljögifter 

Det saknas påverkanskällor för miljögifter och därmed finns inga åtgärder specificerade. 
 

7.5.4 Hydromorfologi 

Det saknas hydromorfologiska påverkanskällor. 
 

7.5.5 Kunskapshöjande undersökningar 

Käringsjön bör fortsatt ingå i kontrollerande övervakning för att tillse att inga försämringar i 

vattenkvaliteten uppkommer. Framför allt behöver blyhalterna kontrolleras, så att halterna inte är 

uppåtgående. Dock kan intensiteten i övervakningen vara låg, se Tabell 7.5.5(1). Sjön provtas idag för 

vattenkemi av Oxunda vattensamverkan två gånger om året. 

Tabell 7.5.5(1). Kunskapshöjande åtgärder för Käringsjön 
 

Påverkanskälla Kunskapsbehov Motivering Ansvarig 

Alla Kontroll på 
vattenkvalitet 

Sjön ligger stadsnära och 
kan utsättas för påverkan, 
fiskesjö 

EMHP 
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8 MÖRTSJÖN 
 

Mörtsjön, se Figur 8(1), är en liten grund (medeldjup ca 3 meter) skogssjö som får vatten från 

Käringsjön via våtmarken lokaliserad mellan sjöarna. Utloppet från Mörtsjön sker via Mörtsjöbäcken till 

Fjäturen. Mörtsjön utgör ingen vattenförekomst utan ingår i kategorin ”övrigt vatten” (WA 149977, NW 

659440-162537). Norra delen av sjön ingår i ett Natura 2000-område och används för fiske. 

 

 

Figur 8(1). Mörtsjön 
 

8.1 STATUS 

Då Mörtsjön inte är en vattenförekomst saknas statusklassificering på övergripande nivåer i VISS 

(ekologisk status och kemisk status). På parameternivå är växtplankton, försurning och 

hydromorfologiska parametrar klassificerade till hög status, ljusförhållanden till god och halten fosfor 

till måttlig status. I Naturvattnets uppdaterade statusklassificering bedöms Mörtsjön till måttlig 

ekologisk status, baserat på måttlig status för syrgas och växtplankton i undersökningar från 2014- 

2016, vilket innebär att en viss försämring har skett. Halterna av ammoniak, kadmium, bly och nickel 

är under gränsvärden. 

 

8.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Mörtsjön är definierad som en övrig vattenförekomst och saknar därmed beslutade 

miljökvalitetsnormer. Vattnet rinner via Mörtsjöbäcken till Fjäturen, ingen av dem utgör 

vattenförekomster med beslutade miljökvalitetsnormer. Närmsta vattenförekomst är Norrviken. Det är 
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dock lämpligt att vattenkvaliteten fortsätter vara god, framför allt för att bibehålla kvaliteten på Natura 

2000-området och sjöns användning som fiskesjö. 

 

8.3 PÅVERKANSKÄLLOR 

Det saknas bedömning av påverkanskällor i VISS. 
 

8.3.1 Övergödningsämnen 

De något förhöjda halterna av fosfor i Mörtsjön kommer dels från dagvatten och dels från intern 

belastning från frisättning av fosfor från sedimenten. Periodvis är fosforhalterna i bottenvattnet mycket 

höga vilket indikerar på en stor fosforfrisättning från bottenmaterialet. 

 

8.3.2 Jordbruk 

Det saknas jordbruksmark inom Mörtsjöns avrinningsområde. 
 

8.3.3 Dagvattenutflöde 

I södra delen av sjön ansluter en dagvattenledning från Skarpängsområdets, se Figur 8.3.3(1) och 

Tabell 8.3.3(1). Det finns en skärmbassäng vid anslutningen, men den är dock liten i förhållande till 

avrinningsområdets storlek, vilket kan innebära en ökad risk för påverkan på vattenkvaliteten i sjön. 

Bottenvatten från Mörtsjön pumpas upp och släpps i översilningsytor och dammar i våtmarken mellan 

Käringsjön och Mörtsjön, i syfte att släppa renat och syresätt vattnet tillbaka till Mörtsjön. 
 

 

Figur 8.3.3(1). Mörtsjön med skärmbassäng i södra delen och översilningsytor och dammar från Käringsjön i 

norr. 

Tabell 8.3.3(1). Beräknat inflöde av näringsämnen och föroreningar till skärmbassäng i Mörtsjön. 

Kg/år 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH16 BaP 

29 230 1 3 11 0,07 0,8 0,9 0,002 6200 60 0,07 29 

 

8.3.4 Verksamheter 

Inom avrinningsområdet för Mörtsjön finns inga A, B eller C-verksamheter. 
 

8.3.5 Förorenade/Potentiellt förorenade områden 
Det finns potentiellt förorenade områden i avrinningsområdet. För detaljerad info om 

förorenade/potentiellt förorenade inom avrinningsområdet - ta kontakt med Södra Roslagens- miljö och 
hälsoskyddskontor.
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8.3.6 Hydromorfologi 

Dagvattenflödet till sjön kan påverka den hydrologiska regimen (vattenståndsnivåer), men i övrigt finns 

inga hydromorfologiska påverkanskällor. 

 

8.4 FÖRBÄTTRINGSBEHOV 

Då Mörtsjön inte utgör en vattenförekomst med beslutade miljökvalitetsnormer finns det heller inget 

formellt krav på förbättring av sjöns status. Sjön har utifrån uppdaterad statusklassificering av 

Naturvatten sammantaget måttlig status ekologisk status, då halterna av totalfosfor är förhöjda. 

Åtgärder kan behöva vidtas framför allt för att minska tillförseln av näringsämnen och risk för 

föroreningar till sjön från dagvattenutsläppet. 

 

8.4.1 Övergödningsämnen 

Enligt Naturvatten behöver fosformängderna reduceras från 30 µg/l till 27 µg/l, vilket innebär en 10 % 

reducering, för att sjön ska uppnå god status. Det saknas uppgifter om mängden extern respektive 

intern fosforbelastning, men det är inte effektivt att åtgärda den interna belastningen innan den externa 

är kraftigt reducerad. 

 

8.4.2 Miljögifter 

De kan finnas behov att reducera risken för påverkan från dagvatten. 
 

8.4.3 Hydromorfologi 

Då det saknas uppgifter om hur dagvatteninströmningen påverkar vattenståndet är det inte möjligt att 

ange förbättringsbehov. 

 

8.5 ÅTGÄRDER 

Det saknas förslag till åtgärder i VISS. 
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Åtgärder i Mörtsjön syftar främst till att förbättra vattenstatus i syfte att bevara Natura 2000-områdets 

miljöer och tillse att sjön även fortsättningsvis kan användas till fritidsfiske, se Tabell 8.5(1). Det kan 

också finnas möjlighet att minska näringstransporten till Fjäturen. 

 

8.5.1 Reducering av intern fosforbelastning 

Uppumpningen av bottenvatten för syresättning och rening i översilningsytorna och dammarna mellan 

Käringsjön och Mörtsjön är en redan vidtagen åtgärd för att minska fosformängderna i sjön. Andra 

åtgärder för intern fosforreduktion är till exempel muddring, reduktionsfiske eller aluminiumbehandling. 

Samtliga dessa åtgärder är omfattande och därmed kostsamma. Då fosforhalterna inte indikerar en 

allvarlig situation för övergödningsproblemet fungerar förmodligen den pågående reningen och 

förbättringsbehovet för fosfor inte är därmed inte betydande. Det är därför lämpligt att i ett första skede 

istället vidta mer kostnadseffektiva åtgärder för att reducera den externa fosforbelastningen. Om 

uppföljning visar att detta inte är tillräckligt kan fler åtgärder för den interna belastningen behöva 

utredas. 

 

8.5.2 Jordbruk 

Det saknas jordbruksmark inom Mörtsjöns avrinningsområde. 
 

8.5.3 Avlopp och dagvatten 

Det saknas enskilda avlopp inom Mörtsjöns avrinningsområde. 

För att öka reningsgraden på tillrinnande dagvatten behöver reningskapaciteten förbättras. Det kan 

ske genom att den befintliga reningsanläggningen med skärmbassäng byggs ut eller komplettas med 

ytterligare dammar inom avrinningsområdet. Totala reningsytan behöver utökas från dagens 0,4 ha till 

minst 0,7 ha, optimalt upp till 1 ha. Täby kommun har märkt ut ett mindre område för en 

dagvattendamm, se Figur 8.5.3(1), men den ligger inom ett känsligt naturområde (Naturminne för 

floralokal, se Figur 8.3.3(1)). Sydväst om Mörtsjön tillkommer två utsläppspunkter. Dessa rinner enligt 

WSP beräkningar direkt till Mörtsjöbäcken via Natura 2000-våtmarksområdet väster om Mörtsjön. 

Eventuellt kan en utökad rening ske i närheten av dessa utsläppspunkter, se Figur 8.5.3(1). En 

inventering av avrinningsområdet för lämpliga lokaler för dagvattenrening behövs. 
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Figur 8.5.3(1). Dagvattenhantering i Mörtsjön. Ljusgrön yta i sydöst är befintlig dagvattenbassäng, lila cirkel 
eventuell planerad dagvattendamm och röd cirkel är förslag på nytt ställe för dagvattendamm, men stället 
behöver utredas. Gröna punkter i Mörtsjön är utsläppspunkter för dagvatten från avrinningsområdet till 
skärmbassängen (ljusgrön yta) samt inloppet från översilningsytorna och dammen mellan Käringsjön och 
Mörtsjön. Gröna punkter väster om Mörtsjön är dagvattenutsläpp till Mörtsjöbäcken samt mindre grön punkt 
är våtmarken som passeras innan dagvattnet når Mörtsjöbäcken. 

 

För att motivera en tillbyggnad av dammen eller fler reningsanläggningar behöver 

föroreningsmängderna i dagvattnet kvantifieras med undersökningar. Med en bättre fungerande rening 

minskas externa fosforinflödet, vilket minskar problem med övergödning. 

 

8.5.4 Miljögifter 

Med en korrekt dimensionerad dagvattenrening kommer risken för inflöde av föroreningar med 

dagvattnet minska. 

Det finns inom avrinningsområdet ett potentiellt förorenat område. lokal för avfallsanläggning. Det kan 

behöva utredas vilken typ av föroreningar som finns inom området. Då avståndet är ca 500 meter 

begränsas föroreningsspridningen och åtgärdsbehovet minskar. 

 

8.5.5 Hydromorfologi 

Med en kompletterande dagvattendamm i avrinningsområdet reduceras onaturliga variationer i 

vattenståndet, orsakade av dagvatteninflödet. 

Tabell 8.5(1). Lokala förslag på åtgärder för samtliga påverkanskällor i Mörtsjön.  

Påverkanskälla Föreslagen åtgärd Storlek åtgärd Effekt Ansvarig 

Dagvatten Ny planerad damm inom 
avrinningsområdet till 
Mörtsjön eller 
Mörtsjöbäcken, eller 
utökning av befintlig i 
Mörtsjön 

Beräknad ökning 0,5 
ha (ger totalt 0,8 ha 
inklusive nuvarande 
skärmbassäng) 

Minskning 
totalfosfor 15 kg/år 

Minskning 
totalkväve 35 kg/år 

TSA/VA 
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8.5.6 Kunskapshöjande undersökningar 

För att motivera en eventuell utbyggnad av dagvattenreningen i Mörtsjön kan påverkan från dagvatten 

behöva undersökas, se Tabell 8.5.6(1). Det förorenade områdena kan behöva undersökas och ev 

åtgärdas för att minska risken för föroreningsspridning. Dock har området endast måttlig risk för 

spridning av föroreningar till Mörtsjön. 

 

Tabell 8.5.6(1). Behov av kunskapshöjande undersökningar för Mörtsjön, i prioritetsordning. 
 

Påverkanskälla Kunskapsbehov Motivering Ansvarig 

Dagvatten Utredning inför eventuell 
ombyggnad 

Skärmbassängen är 
eventuellt för liten för 
optimal rening 

TSA/VA 

Dagvatten Inventering av området för 
lämpliga lokaler för 
dagvattenrening 

Nuvarande rening är 
eventuellt 
underdimensionerad 

TSA/VA 
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9 MÖRTSJÖBÄCKEN 
 

Mörtsjöbäcken, se Figur 9(1), är 1,8 km lång och rinner mellan Mörtsjön och Fjäturen. Fallhöjden är 

nästan 15 meter. Mörtsjöbäcken utgör ingen vattenförekomst utan ingår i kategorin ”övrigt vatten” 

(WA87656956, NW659459-162481). 

 

 

Figur 9(1). Mörtsjöbäcken 
 

9.1 STATUS 

Då Mörtsjöbäcken inte är en vattenförekomst saknas statusklassificering på övergripande nivåer i VISS 

(ekologisk status och kemisk status). Konnektiviteten i Mörtsjöbäcken är hög, övriga parametrar          

är inte klassade. Den uppdaterade bedömningen av Naturvatten bekräftar statusen. I övrigt saknas 

underlag och vattendraget är oklassat. Det finns uppgifter från 1990-talets början om förhöjda halter av 

fosfor, men detta kan ha ändrats. Vattenkvaliteten i vattendraget är främst beroende av  

vattenkvaliteten i utflödande vatten från Mörtsjön. 

 

9.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Då Mörtsjöbäcken inte är en vattenförekomst saknas beslutade miljökvalitetsnormer. Vattnet rinner till 

Fjäturen, som inte heller är en vattenförekomst. Östra delen av vattendraget, i utloppet från Mörtsjön 

ingår i ett Natura 2000 område, och västra delen av vattendraget ingår i ett område som är utpekat 

som riksintresse för friluftsliv. Det är därför lämpligt att vattenkvaliteten fortsätter vara god. 
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9.3 PÅVERKANSKÄLLOR 

Det finns inga påverkanskällor specificerade i VISS. 
 

9.3.1 Övergödningsämnen 

Uppgifter om näringsbelastning från Mörtsjöbäckens avrinningsområde saknas. Den största delen av 

fosforn till Mörtsjöbäcken kommer från Mörtsjön. En viss tillrinning av näringsämne sker naturligt från 

omgivande skogsmark. 

 

9.3.2 Jordbruk 

Ett mindre område med jordbruksmark eller betesmark (ca 2,5 ha) finns i vattendragets västra del. Det 

finns inga djurgårdar i avrinningsområdet. 

 

9.3.3 Dagvattenutflöde 

Det finns två dagvattenutsläpp till Mörtsjöbäcken, och båda passerar våtmarksområde med 

dagvattenanläggning innan de når vattendraget, se Figur 9.3.3(1). Totala tillförseln av näringsämnen 

och föroreningar från lokala avrinningsområdet är låg, se Tabell 9.3.3(1). 
 

 

Figur 9.3.3(1). Dagvattenutsläpp i Mörtsjöbäckens avrinningsområde, Sollentunavägen till höger och 

Tjädervägen till vänster, inringat i rött. Ljusblå linje markerar avrinningsområde. 

Tabell 9.3.3(1). Beräknade mängder föroreningar och näringsämnen i dagvattenutsläpp i Mörtsjöbäcken. 
 

Kg/år 

  

P 
 

N 
 

Pb 
 

Cu 
 

Zn 
 

Cd 
 

Cr 
 

Ni 
 

Hg 
 

SS 
 

Oil 
PAH 
16 

 

BaP 

Sollentun 
a vägen 

 
2 

 
16 

 
0,02 

 
0,2 

 
0,8 

 
0,005 

 
0,06 

 
0,07 

 
0,0002 

 
450 

 
4 

 
0,005 

 
0,0005 

Tjäder- 
vägen 

 
0,2 

 
0,5 

 
2 

 
0,01 

 
0,13 

 
0,2 

 
0,0004 

 
1000 

 
10 

 
0,01 

 
0,001 

 
0,2 

 
0,5 

 

Det finns inga enskilda avlopp inom avrinningsområdet. 
 

9.3.4 Verksamheter 

Inom avrinningsområdet finns inga A, B eller C-verksamheter. 
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9.3.5 Förorenade/Potentiellt förorenade områden 
Inom avrinningsområdet finns det ett potentiellt förorenat område. För detaljerad info om förorenade/potentiellt 

förorenade inom avrinningsområdet - ta kontakt med Södra Roslagens- miljö och hälsoskyddskontor. 

 

 
9.3.6 Hydromorfologi 

Det saknas uppgifter om påverkankällor för hydromorfologin i Mörtsjöbäcken. 
 

9.4 FÖRBÄTTRINGSBEHOV 

Då Mörtsjöbäcken inte utgör en vattenförekomst med beslutade miljökvalitetsnormer finns det heller 

inget formellt krav på förbättring av vattendragets status. Då det finns ett aktivt friluftsliv i området runt 

vattendraget kan det vara bra om föroreningsrisker reduceras. 

 

9.4.1 Övergödningsämnen 

Det finns inte underlag för att beräkna förbättringsbehovet för fosfor. Men om fosformängderna 

behöver reduceras är det främst förbättringar i vattenkvaliteten i vatten från Mörtsjön som ger effekt 

även på Mörtsjöbäckens vattenkvalitet. 

 

9.4.2 Miljögifter 

Det potentiellt förorenade området ska inte läcka föroreningar till Mörtsjöbäcken. 
 

9.4.3 Hydromorfologi 

Det finns inga påverkanskällor för hydromorfologi i Mörtsjöbäcken. 
 
 

9.5 ÅTGÄRDER 

Det saknas åtgärdsförslag i VISS. 

 
Lokala åtgärder i Mörtsjön syftar främst till att minska tillflödet av fosfor till Fjäturen, se Tabell 9.5(1). 
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9.5.1 Jordbruk 

Vattendraget passerar i västra delen ett mindre område med ängsmark. Ängarna slås årligen och 

materialet förs bort, varför det inte är relevant att anlägga skyddszoner. 

 

9.5.2 Avlopp och dagvatten 

Det saknas enskilda avlopp inom vattenförekomstens avrinningsområde. Näringstransporten i 

Mörtsjöbäcken har delvis åtgärdats genom att åfåran har på några ställen justerats så att 

vattenhastigheten fördröjs. 

Beräknande mängder föroreningar i dagvattentillflödena är små och de renas dessutom genom 

våtmarksområden innan de når Mörtsjöbäcken, se Figur 8.5.3(1). Våtmarksområdet ingår i ett Natura 

2000-område. Det kan dock finnas potential att koppla på ett större avrinningsområde på dessa 

utsläppspunkter och på så sätt avlasta Mörtsjön. 

Den beräknade föroreningstransporten vid Mörtsjöbäckens utlopp i Fjäturen är jämförbar med 

beräknad föroreningstransport vid inloppet i vattendraget från Mörtsjön. Det innebär att det är 

vattenkvaliteten i Mörtsjön som styr fosfortransporten från Mörtsjöbäcken till Fjäturen. En åtgärd för att 

minska mängden fosfor som transporteras till Fjäturen kan därmed vidtas antingen i Mörtsjön eller i 

Mörtsjöbäcken, eller med en skärmbassäng, ev med flytande våtmarker, i utloppet till Fjäturen. 

 

9.5.3 Miljögifter 

Det finns inom avrinningsområdet en lokal för avfallshantering, oklassad enligt MIFO klassning. 

Förmodligen är risken för föroreningsspridning liten, men det kan behöva utredas vilken typ av 

föroreningar som finns inom området, framför allt då avståndet endast är ca 50 meter. 

 

9.5.4 Hydromorfologi 

Det saknas påverkanskällor som behöver åtgärdas i Mörtsjöbäcken. 

Tabell 9.5(1). Lokala förslag på åtgärder för samtliga påverkanskällor i Mörtsjöbäcken, i prioritetsordning.  

Påverkanskälla Föreslagen åtgärd Storlek åtgärd Effekt Ansvarig 

Övergödning Skärmbassäng med 
flytande våtmarker 
utlopp till Fjäturen (se 
även åtgärdsförslag 
Fjäturen) 

100 m2 flytande 
våtmark 

Minskning 
totalfosfor 10 kg/år 

Minskning 
totalkväve 100 
kg/år 

TFAB 

Dagvatten Ny planerad damm inom 
avrinningsområdet för 
Mörtsjön eller 
Mörtsjöbäcken 

Beräknad ökning 0,5 
ha (ger totalt 0,8 ha 
inklusive nuvarande 
skärmbassäng) 

Minskning 
totalfosfor 15 kg/år 

Minskning 
totalkväve 35 kg/år 

TSA/VA 

 

9.5.5 Kunskapshöjande undersökningar 

Kunskap om eventuella föroreningar inom det potentiellt förorenade området behövs för att utvärdera 

påverkansrisk på Mörtsjöbäcken. 
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10 FJÄTUREN 
 

Fjäturen, se Figur 10(1), är en liten sjö med maxdjup på drygt 9 meter. Den har två större tillflöden från 

Mörtsjöbäcken (Täby kommun) och Röbäcken samt ett tillflöde från en våtmark. Vattnet rinner norrut  

till Norrviken via Fjätursbäcken. Sjön ligger inom tre kommuner, där endast ett mindre område i  

sydväst ligger i Täby. Övriga kommuner är Sollentuna och Upplands-Väsby. Sjön är inte en 

vattenförekomst utan utgör ett så kallat övrigt vatten (WA65702466, NW659543-162394). 

 

 

Figur 10.1(1), Fjäturen. Obs, endast sydöstra hörnet ingår i Täby kommun 
 

10.1 STATUS 

Då Fjäturen inte är en vattenförekomst saknas statusklassificering på övergripande nivåer i VISS 

(ekologisk status och kemisk status). De undersökta parametrarna växtplankton, näringsförhållanden 

(halten fosfor), ljusförhållanden, försurning och konnektivitet har hög status och bottenfaunan har god 

status. Den uppdaterade statusklassificeringen från Naturvatten visar att växtplankton har försämrats 

till otillfredsställande status och syrgasförhållanden visar på måttlig status som tillsammans ger en 

övergripande otillfredsställande ekologisk status. Fosforhalten verkar dock ha förbättrats från tidigare 

klassificering i VISS. 

Undersökta föroreningar (ammoniak, arsenik, zink, krom, koppar, bly, nickel, kvicksilver och kadmium) 

visar på god status. Uran har naturligt höga halter i sjön. 
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10.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Fjäturen är definierad som en övrig vattenförekomst och saknar därmed beslutade 

miljökvalitetsnormer. Vattnet rinner via Fjätursbäcken till Norrviken, som är en vattenförekomst med 

kraftigt förhöjda fosforhalter. Det kan därför finnas anledning att minska fosformängderna även i 

Fjäturens vatten. Vid inloppet från Mörtsjöbäcken ingår sjön i ett område som är utpekat som 

riksintresse för friluftsliv, varför det kan finnas anledning att nå god status i sjön. 

 

10.3 PÅVERKANSKÄLLOR 

Det saknas bedömning av påverkanskällor i VISS. 
 

10.3.1 Övergödningsämnen 

Den externa fosforbelastningen till Fjäturen är enligt Naturvattens utredning 140 kg/år, med ca hälften 

från skog, 25 % från urbana källor och 20 % från enskilda avlopp. Belastningen från lokala 

avrinningsområdet är ca 40 kg/år.  Beräkningar visar att Mörtsjöbäcken bidrar årligen med ca 40 kg 

fosfor, som huvudsakligen kommer från Mörtsjön. Siffran är överskattad då rening av vattnet sker i 

skärmbassäng i Mörtsjön. Dock är bassängen underdimensionerad. 

 
Undersökningar av bottenvatten visar på att en stor mängd fosfor frisätts från sedimenten. Denna 

internbelastning påverkar främst vid omblandning av sjön, normalt vår och höst. 

 

10.3.2 Jordbruk 

Det finns inga jordbruksmarker i Fjäturens avrinningsområde i Täby kommun. 
 

10.3.3 Dagvattenutflöde 

Det största inflödet av näringsämne och föroreningar inom Täby kommun kommer från Mörtsjön via 

Mörtsjöbäcken, se Tabell 10.3.3(1). Ett mindre dike från en transformatorstation nordväst om utloppet 

från Mörtsjöbäcken tillför mycket små mängder. 

Tabell 10.3.3(1). Utflöde till Fjäturen från Mörtsjöbäcken, värdena är överskattade då reningseffekten i 
skärmbassängen i Mörtsjön inte är inräknad. 

Kg/år 

  
P 

 
N 

 
Pb 

 
Cu 

 
Zn 

 
Cd 

 
Cr 

 
Ni 

 
Hg 

 
SS 

 
Oil 

PAH 
16 

 
BaP 

Totalt från 
Mörtsjöbäcken 
till Fjäturen 

 
 
41 

 
 
450 

 
 
2 

 
 
4 

 
 
16 

 
 
0,1 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
0,004 

 
 
9300 

 
 
86 

 
 
0,09 

 
 
0,008 

 

Det saknas enskilda avlopp i Fjäturens avrinningsområde i Täby kommun. 
 

10.3.4 Verksamheter 

Inom avrinningsområdet för Fjäturen i Täby kommun finns inga A-, B- eller C-verksamheter. 
 

10.3.5 Förorenade/Potentiellt förorenade områden 

Sedimenten i Fjäturen i Täby kommun utgör ett förorenat område, se Tabell 10.3.5(1) och Figur 

10.3.5(1) (LST Webbgis). Det kan vara dels rester av föroreningsutsläpp, men också eventuell tidigare 

verksamhet på land.  
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Tabell 10.3.5(1). Förorenat sediment i Fjäturen utgör ett förorenat område. Källa LST Webbgis. 
 

Riskklass Fastighet Objekt 
ID 

Typ av verksamhet Adress Kommentar 

Klass 3 Hagby 8:1 188440* Förorenade sediment, 
BKL 1 

Fjäturen *har förstudie 

 
 

 
Figur 10.3.5(1). Potentiellt förorenade områden i Mörtsjöbäckens avrinningsområde, förorenat sediment 

riskklass 3 (gul stjärna). Källa LST Webbgis. 

 
10.3.6 Hydromorfologi 

Inom avrinningsområdet i Täby kommun saknas hydromorfologiska påverkanskällor. 
 

10.4 FÖRBÄTTRINGSBEHOV 

Då Fjäturen inte utgör en vattenförekomst med beslutade miljökvalitetsnormer finns det heller inget 

formellt krav på förbättring av sjöns status. Då det finns ett aktivt friluftsliv i området runt sjön och att 

vattenkvaliteten påverkar Norrviken kan det vara lämpligt att reducera näringsmängderna och 

undersöka de förorenade sedimenten. 

 

10.4.1 Övergödningsämnen 

Enligt Naturvatten är den högsta tillåtna externa fosforbelastningen 140 kg/år. Halten fosfor ska 

understiga 34 µg/l. Då den nuvarande externa tillförseln beräknas motsvara högsta tillåtna samt att 

halterna är under maxhalten föreligger inget egentligt förbättringsbehov. Dock frisläpper sedimenten 

en icke kvantifierad mängd fosfor årligen. För att minska den totala fosformängden är det lämpligt att 

minska även den externa fosfortillförseln. 

 

10.4.2 Miljögifter 

Då sedimenten utgör en eventuell föroreningskälla kan det finnas förbättringsbehov för att minska 

risken för påverkan på miljön. 

 

10.4.3 Hydromorfologi 

Det finns inga påverkanskällor för Fjäturen i Täby kommen och därmed saknas förbättringsbehov. 
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10.5 ÅTGÄRDER 

Det saknas förslag på åtgärder i VISS. 

 
Åtgärder i Mörtsjön och Mörtsjöbäcken har betydelse även för vattenkvaliteten i Fjäturen. Lokala 

åtgärder i Fjäturen kan ha effekt även på vattenkvaliteten i Norrviken, se Tabell 10.5(1). 

 

10.5.1 Reducering av intern fosforbelastning 

Åtgärder för intern fosforreduktion är till exempel muddring, reduktionsfiske eller aluminiumbehandling. 

Samtliga åtgärder är omfattande och därmed kostsamma. Då fosforhalterna inte indikerar en allvarlig 

situation för övergödningsproblemet och förbättringsbehovet för fosfor inte är betydande är det   

lämpligt att i ett första skede reducera den externa fosforbelastningen. Om uppföljning visar att detta 

inte är tillräckligt kan åtgärder för den interna belastningen behöva utredas. Vid eventuellt åtgärder för 

den interna fosforbelastningen behövs hänsyn tas till eventuella föroreningar i sedimenten. 

 

10.5.2 Jordbruk 

Det saknas jordbruksmark inom Fjäturens avrinningsområde i Täby och inga åtgärder behövs. 
 

10.5.3 Avlopp och dagvatten 

För rening av vattenkvaliteten i inflödet från Mörtsjöbäcken kan en skärmbassäng med flytande 

våtmarker användas. Enligt Täby kommun är en lösning med flytande våtmarker endast temporär,  

men kan för Fjäturen vara lämplig då avrinningsområdet inom Täby kommun inte har lämpliga platser 

för landbaserade våtmarker, se ovan för Mörtsjöbäcken. Mängden näringsämne innebär inte att det för 

nuvarande är prioriterat med en mer omfattande åtgärd. För att inte ytterligare tillföra näring till 

Fjäturens sediment kan därför en flytande våtmarker vara ett alternativ. Se också åtgärdsförslag för 

Mörtsjöbäcken ovan. 

Det saknas enskilda avlopp i Fjäturens avrinningsområde inom Täby kommun och därmed finns inga 

åtgärder. 

 

10.5.4 Miljögifter 

Föroreningarna i sedimenten i Fjäturen har undersökts och innebär måttlig risk för påverkan på 

människors hälsa och miljön. Det är osäkert om föroreningarna består av dumpat material som kan 

riskera att ge fysiska skador, eller om det är föroreningsinnehållet i sedimentet som riskerar att 

påverka. Då det är svårt att åtgärda förorenade sediment utan att riskera en ökad frisättning av 

föroreningarna är det lämpligt att avvakta åtgärder. Dock ska föroreningarna beaktas om 

användningsområdet för sjön ändras eller om åtgärder vidtas för att minska den interna 

fosforbelastningen. Om föroreningarna består av dumpat material är det lättare att åtgärda genom till 

exempel muddring. 

 

10.5.5 Hydromorfologi 

Då det saknas påverkanskällor inom Fjäturens avrinningsområde behöver inga åtgärder vidtas. 
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Tabell 10.5(1). Lokala förslag på åtgärder för samtliga påverkanskällor i Fjäturen. 

Påverkanskälla Föreslagen åtgärd Storlek åtgärd Effekt Ansvarig 

Övergödning Skärmbassäng med 
flytande våtmarker utlopp 
från Mörtsjöbäcken (se 
även åtgärdsförslag 
Mörtsjöbäcken) 

100 m2 flytande 
våtmark 

Minskning 
totalfosfor 10 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 100 
kg/år 

TFAB 

Intern 
fosforbelastning 

Reduktionsbehandling 
(behöver föregås av 
utredning, är inte 
prioriterad förrän åtgärder 
för extern fosforbelastning 
åtgärdats, se åtgärdsförslag 
för Mörtsjöbäcken) 

Behöver utredas, 
framför allt då 
sedimenten 
riskerar att vara 
förorenade 

osäker EMHP 

 

10.5.6 Kunskapshöjande undersökningar 

För att motivera ökad reningsgrad för vattenkvaliteten i utflödet från Mörtsjöbäcken behöver 

vattenkemin undersökas, se Tabell 10.5.6(1). kontrollera 

Tabell 10.5.6(1). Behov av kunskapshöjande undersökningar i Fjäturen i Täby kommun, i prioritetsordning. 
 

Påverkanskälla Kunskapsbehov Motivering Ansvarig 

Näringsämne, intern 

och extern belastning 

Näringsbudget för 

Fjäturen 

Utvärdera behov av och 

lämplighet för åtgärder 

Täby (EMHP), 

Upplands-Väsby och 

Sollentuna kommun 

(Oxunda 

vattensamverkan) 

Förorenat område, 
riskklass 3 

Fortsatt kontroll på 
förorenade sediment 

Minskning av risk för 
spridning av föroreningar. 
För ett förorenat sediment 
med låg spridningsrisk är 
bästa åtgärden att undvika 
grumling. 

Består föroreningarna av 
dumpat material bör de 
omhändertas. 

Täby (EMHP), Upplands-
Väsby och Sollentuna 

kommun (Oxunda 
vattensamverkan) 
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11 ULLNASJÖN 
 

Ullnasjön, se Figur 11(1), (SE659706-163325) är en grund slättsjö (medeldjup 3 meter) som ligger i tre 

kommuner. Den västra kanten ligger i Täby kommun, övriga delar av sjön är lokaliserad i Vallentuna 

och Österåkers kommuner. Det största inflödet till sjön kommer österut från Långsjön, men mindre 

inflöden finns runt hela sjön. Sjön avvattnas via Ullnaån till Stora Värtan /Hägernäsviken. 

 

 

Figur 11(1). Ullnasjön 
 

11.1 STATUS 

Den övergripande ekologiska statusen i Ullnasjön är i VISS bedömd som otillfredsställande, baserad 

på övergödningsproblem och höga halter av fosfor som ger otillfredsställande status för växtplankton. 

Bottenfaunan har god status och de hydromorfologiska parametrarna har hög status. Det finns 

förhöjda halter av ammoniak i sjön. Den kemiska statusen uppnår inte god status beroende på 

kvicksilver och polybromerade difenyleter. Dessa ämnen finns i förhöjda halter i samtliga svenska 

ytvatten. Övriga undersökta föroreningar visade på god status. 

Även den uppdaterade statusklassningen gjord av Naturvatten visar på en övergripande 

otillfredsställande ekologisk status. Fosforhalterna har minskat något, men ljusförhållanden och 

bottenfauna har otillfredsställande status. Det finns fortfarande förhöjda halter av ammoniak och även 

arsenik och uran har förhöjda värden. Uranen har förmodligen naturligt höga halter, samma som 

många andra sjöar i Täby kommun. Zink, krom och koppar visar på god status. För komplettering av 

den kemiska statusen har kadmium, bly och nickel undersökts och har god status. 
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11.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Ullnasjön ska enligt beslutade miljökvalitetsnormer uppnå god ekologisk status senast 2027, vilket 

innebär tidsundantag från grundnormen god status 2015. 

Motivering till tidsundantag för god ekologisk status med avseende på näringsämnen (eller biologiska 

kvalitetsfaktorer som indikerar näringsämnespåverkan) är enlig VISS administrativa begränsningar för 

åtgärder, det vill säga brist på finansiering och att åtgärdsarbetet tar tid. Åtgärder behöver emellertid 

genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 

2027. 

Åtgärder ska också vidtas för att halterna av ammoniak ska understiga maximalt tillåten halt. 

Miljökvalitetsnormen för kemisk status i Ullnasjön är bibehållen god kemisk status. För kvicksilver och 

polybromerade difenyleter finns ett mindre stängt krav, då orsaken till de förhöjda halterna är 

atmosfärisk transport från avlägsna påverkanskällor. Vad mindre strängt krav för kvicksilver och 

polybromerade difenyleter innebär är ännu inte beslutat på nationell nivå. 

 

11.3 PÅVERKANSKÄLLOR 

Påverkanskällor enligt VISS är urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp, atmosfärisk 

deposition och andra signifikanta punktkällor. 

 

11.3.1 Övergödningsämnen 

Enligt modellering från SMHI är den externa fosforbelastningen ca 220 kg/år. Av dessa beräknas ca 

70 kg komma från antropogena källor. Majoriteten av de enskilda avloppen i avrinningsområdet är 

åtgärdade och kan inte antas medföra betydande påverkan för övergödningsämnen. Enligt 

Naturvattens undersökningar är det osäkert om fosforfrisättning från sedimenten bidrar till 

övergödningsproblemet. Avrinningsområdet till Ullnasjön består inom Täby kommun av industrimark, 

skogsmark, koloniområde och en golfbana, med en mindre andel jordbruksmark inom 

Vågsjölundsområdet. 

 
En näringsbudget, likt den som genomförts för Vallentunasjön, genomförs under 2018 i Ullnasjön. 

Syftet är att utreda förhållandet mellan intern och extern fosforbelastning för Ullnasjöns problem med 

övergödningsämnen. Resultatet visade att det finns en internbelastning i sjön.   

 

11.3.2 Jordbruk 

Inom Vågsjölundsområdet finns en del jordbruksmark inklusive djurhållning. 
 

11.3.3 Dagvattenutflöde 

Avrinningsvatten från deponin i södra kanten på Ullnasjön rinner ut i Ullnasjön efter passage av mindre 

strandkant med träd. Östra delen av deponin avvattnas mot ett dike som rinner ut i Ullnasjön           

öster om deponin, se pil och ”3” i Tabell 11.3.3(1) och Figur 11.3.3(1). Varken det diffusa utsläppet  

eller dikesutsläppet renas. Diket som avvattnar östra delen av deponin beräknas innehålla 

förhållandevis stora mängder näringsämnen och föroreningar och troligen innehar det diffusa utsläppet 

ungefär samma föroreningsmängder. Det innebär ett relativt stort tillskott av både näringsämnen och 

föroreningar till Ullnasjön från deponin. 

För deponiområdet pågår planering för bostadshus och skidbacke. Det innebär att eventuella 

föroreningshalter i området behöver understiga gällande gränsvärde, för att uppfylla krav på marken 

som ska bebyggas. Detta medför att eventuella föroreningar från deponin som kan läcka till Ullnasjön 

också försvinner. 
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Även avrinningsområdet söder om Ullnasjön, nordväst om Arningeområdet, bidrar med relativt stora 

mängder näringsämnen och föroreningar, se ”1” i Tabell 11.3.3(1) och Figur 11.3.3(1). 

Större delen av Ullnasjöns nordvästliga avrinningsområde inom Täby kommun (inre delen golfbanan 

och området runt Vågsjölund) avvattnas till Ullnasjön vid lokal markerad ”2” i Tabell 11.3.3(1) och 

Figur 11.3.3(1) och Figur 11.3.3(2). Enligt kartmaterial passerar vattnet huvudsakligen genom 

golfbanas dammar innan utflöde till Ullnasjön. Dammytorna inom golfbanan utgör ca 3 % av 

avrinningsområdet, vilket innebär att det finns potential för god kapacitet för rening av näringsämnen 

och föroreningar. Om så sker är osäkert, men utsläppet till Ullnasjön är förmodligen mindre än det 

beräknade. 

De uppmätta förhöjda halterna av ammoniak och arsenik kommer förmodligen från deponin, men 

framför allt förhöjda halter av ammoniak kan också bero på gödselhantering inom djurgårdarna eller 

från jordbruksmarkerna. 

Övriga dikesutsläpp till Ullnasjön inom Täby kommun beräknas innehålla betydligt mindre mängder av 

näringsämnen och föroreningar. Förutom diket från norra koloniområdet passerar vattenflödena  

genom dammar på golfbanan innan utsläpp till Ullnasjön, vilket sannolikt ytterligare renar vattnet. 

Golfbanan och koloniområdena ger dock en förhöjd risk för spridning av bekämpningsmedel. 

Tabell 11.3.3(1). De största dagvattenutsläppen till Ullnasjön i Täby kommun. 
 

Kg/år 

Avrinnings-område  
P 

 
N 

 
Pb 

 
Cu 

 
Zn 

 
Cd 

 
Cr 

 
Ni 

 
Hg 

 
SS 

 
Oil 

PAH 
16 

 
BaP 

Nordväst om 
Arninge (1) 

 
38 

 
1000 

 
4 

 
6 

 
47 

 
0,07 

 
0,9 

 
2 

 
0,007 

 
3500 

 
42 

 
0,07 

 
0,001 

Mindre vattendrag 
vid Vågsjölund och 
golfbana (2) 

 
 

29 

 
 

440 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

6 

 
 

0,03 

 
 

0,5 

 
 

0,6 

 
 

0,002 

 
 

8700 

 
 

38 

 
 

0,008 

 
 

0,0004 

Dike öster om 
avfallsanläggninge 
n (3) 

 
 
16 

 
 
430 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
20 

 
 
0,03 

 
 
0,4 

 
 
0,6 

 
 
0,003 

 
 
1500 

 
 
16 

 
 
0,03 

 
 
0,0005 

Övrig ytlig diffus 
avrinning och 
atmosfärisk 
deposition (inkl pil i 
nedan bild) 

 
 
 

77 

 
 
 

2700 

 
 
 

6 

 
 
 

9 

 
 
 

75 

 
 
 

0,2 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

0,02 

 
 
 

4600 

 
 
 

55 

 
 
 

0,1 

 
 
 

0 
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Figur 11.3.3(1). Dagvattenutsläpp till Ullnasjön, pilen indikerar direkt avrinning från Ullnadeponin. Samma 
område utgör dels en B-verksamhet men också ett potentiellt förorenat område (grå stjärna), se nedan. 

 

 
Figur 11.3.3(2). Avrinningsområde i nordväst Ullnasjön från golfbana och Vågsjöområdet inringat i ljusblått, 
utsläppspunkt 2 i Figur 11.3.3 (1) markerad med röd cirkel. 

 
11.3.4 Verksamheter 

Inom avrinningsområdet finns inga A-verksamheter. Ullnatäkten är en B-verksamhet, se Figur 

11.3.3(1). 

Det finns inom avrinningsområdet inga C-verksamheter. 
 

11.3.5 Förorenade/Potentiellt förorenade områden 

Deponin vid Ullnatäkten är ett potentiellt förorenade område (LST Webbgis) se Tabell 11.3.5(1) och 

Figur 11.3.3(1). 
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Tabell 11.3.5(1). Potentiellt förorenat område i Ullnasjöns avrinningsområde. Källa LST Webbgis. 
 

Riskklass Fastighet Objekt 
ID 

Typ av verksamhet Adress Kommentar 

Oklassat 1 st 126444 Avfallsdeponi, farligt 
/icke farligt avfall 

Ullnatäkten Avvattnas delvis 
direkt till 
Ullnasjön 

 

11.3.6 Hydromorfologi 

Det saknas hydromorfologiska påverkanskällor inom avrinningsområdet. 
 
 

11.4 FÖRBÄTTRINGSBEHOV 

Förbättringsbehovet visar hur mycket påverkanskällorna behöver reduceras för att Ullnasjön ska 

uppnå god status. 

 

11.4.1 Övergödningsämnen 

I VISS anges att externa fosfortillförseln måste halveras för att sjön ska uppnå god ekologisk status. 

Enligt Naturvatten visar beräkningar från SMHI att den externa fosforbelastningen (220 kg/år) är 

mindre än den accepterade (290 kg/år), och därmed skulle inget förbättringsbehov föreligga. Båda 

dessa betingen baseras på övergripande schablonberäkningar utan lokal kunskap. Naturvatten 

beräknar behov av fosforreduktion med 35 till 45 %, vilket kan antas vara rimlig då fosforhalterna är 

förhöjda. 

 

11.4.2 Miljögifter 

De förhöjda halterna av ammoniak och arsenik behöver minskas till under gränsvärdena. I VISS anges 

endast förbättringsbehov för ammoniak, troligen för att de förhöjda halterna av arsenik inte var kända 

vid klassningstillfället. 

 

11.4.3 Hydromorfologi 

Det saknas påverkanskällor för hydromorfologiska parametrar och därmed även förbättringsbehov. 
 

11.5 ÅTGÄRDER 

Åtgärdsförslagen i VISS, se Tabell 11.5(1). Åtgärder för övergödning utgår från reduktionsbehovet av 

fosfor och baseras på teoretiska schablonberäkningar och generaliseringar utifrån nationella underlag. 

De tar inte hänsyn till utförda åtgärder eller lokal information. Åtgärderna gäller för hela Ullnasjön. 

Tabell 11.5(1). Åtgärdsförslag i VISS för hela Ullnasjön. Källa VISS hämtad 2018-03-12. 
 

Åtgärd Effekter Storlek Kostnad Åtgärdens 
livslängd 

Kommentar WSP 

Anpassade 
skyddszoner på 
åkermark 

Minskning 
totalfosfor 
0,28 kg/år 

1,9 st 2 900 kr 5 år Ev litet behov i 
Vågsjölundsområdet 

Dagvattenåtgärder Minskning 
totalfosfor 
9,3 kg/år 

0,3 ha 840 000kr 25 år Stort behov framför allt 
vid södra kanten 
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 Minskning 
totalkväve 20 
kg/år 

    

Utsläppsreduktion 
miljögifter 

Okänd 1 st 1 000 000 kr 30 år Stort behov vid utsläpp 
från Ulltunadeponin. Kan 
vara dagvattenåtgärder 

Våtmark, 
fosfordamm 

Minskning 
totalfosfor 
1,9 kg/år 

Minskning 
totalkväve 19 
kg/år 

0,028 
ha 

24 000 kr 30 år Majoriteten av utsläppen 
från golfbanan och södra 
koloniområdet passerar 
genom dammar eller som 
diffus avrinning, svårt att 
installera funktionell 
fosfordamm, eventuellt 
vid norra koloniområdet 

Enskilda avlopp från 
normal till hög 
skyddsnivå 

Minskning 
totalfosfor 2 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 
160 kg/år 

29 st 470 000 kr 20 år Huvuddelen av enskilda 
avlopp har redan 
åtgärdats. Inte relevant 

Enskilda avlopp till 
normal 

Minskning 
totalfosfor 7 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 10 
kg/år 

24 st 270 000 kr 20 år Huvuddelen av enskilda 
avlopp har redan 
åtgärdats. Inte relevant 

 

Nedan ges förslag på mer lokalt framtagna åtgärder för att minska mängden tillförda näringsämnen 

och föroreningar till Ullnasjön, se även Tabell 11.5(2). 

 

11.5.1 Jordbruk 

Vattenflödet i diket från Vågsjölund passerar enligt kartmaterial dammar på golfbanan innan utloppet i 

Ullnasjön. Då dammarnas yta är relativt stora jämfört med avrinningsområdets yta är den förväntade 

reningskapaciteten sannolikt god. För att ytterligare minska näringstransporten kan diket inom 

Vågsjölundområdet förses med skyddszoner mellan diket och åker/betesmarkskanten. 

 
Det kan finnas anledning att se över hanteringen och användningen av gödsel, framför allt stallgödsel, 

inom jordbruksmarkerna i Vågsjölundområdet. Även effekter av eventuell gödsling av golfbanan kan 

behöva reduceras. 

 
För att reducera läckage av övergödningsämnen från djurhållning kan informationsmaterial framtaget 

inom projektet ”Åtgärder för minskat kväve- och fosforläckage från hästgårdar inom Oxundaåns 

avrinningsområde (Diarienr: TRN 2015-0038) användas. 

 

11.5.2 Avlopp och dagvatten 

Majoriteten av de enskilda avloppen i Ullnasjöns avrinningsområde inom Täby kommun är åtgärdade 

och därmed behövs inga åtgärder för enskilda avlopp. 

Deponiområdet vid Ullnasjön är under planering för att ombildas till bostäder och friluftsområdet 

inklusive skidbacke. Detta innebär att eventuella föroreningar inom deponiområdet behöver åtgärdas, 
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vilket bidrar till en bättre vattenkvalitet. För den framtida hanteringen av dagvatten från området finns 

det markerade områden i kommunens kartmaterial, se Figur 11.5.2(1). Det är lämpligt om hela den 

diffusa avrinningen från nuvarande deponiområdet, inklusive den östra sidan, passerar 

reningsanläggningen innan utsläpp till sjön. Om reningsanläggningen jämförs med en dagvattendamm 

behöver den för att ha tillräcklig reningskapacitet vara minst 0,15 ha, men gärna 0,25 ha för optimal 

reningskapacitet. 

Om den östra delen av deponiområdet ska renas i ovan reningsanläggning, se Figur 11.5.2(1), krävs 

en relativt lång ledningsdragning. Om det inte är möjligt att leda utsläppen från den östra 

utsläppspunkten till de planerade reningsanläggningarna finns behov av att åtgärda detta utsläpp på 

annat sätt. Då det finns risk för förhöjda mängder av föroreningar från deponin är det inte lämpligt med 

en våtmark, utan snarare en dagvattenanläggning som vid behov går att tömma på sedimenterat 

material. Dagvattenanläggningen behöver vara ca 0,07 ha för optimal rening, åkerholmarna och 

fornlämningar i området behöver beaktas. 
 

 

Figur 11.5.2(1). Kommunförslag på dagvattendammar i södra delen av Ullnasjön (rosa markerade områden) 
samt utsläppspunkter som eventuellt kan ledas till dessa dammar (röda pilar). Om ledningen från östra diket 
blir för lång kan en dagvattendamm anläggas vid blå cirkel. 

 
Utsläpp av fosfor och kväve från det norra koloniområdet, samt delar av väg 265, är enligt beräkningar 

ganska litet. Dock saknas det reningsanläggning. Om möjligt kan en fosfordamm anläggas strax innan 

dikets utsläppspunkt, se Figur 11.5.2(2). 
 

 
Figur 12.5.2(2). Avrinningsområde från norra koloniområdet samt delar av väg 265 markerat med ljusblå kant. 
Förslag till lokalisering för fosfordamm markerat med grön cirkel. 
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11.5.3 Miljögifter 

Ullnasjön har problem med förhöjda halter av kvicksilver och polybromerade difenyleter, i likhet med 

övriga svenska ytvatten. Orsaken är deposition av långväga atmosfäriska transporter och det saknas 

lokala åtgärder för att minska halterna. 

De förhöjda halterna av ammoniak och arsenik behöver åtgärdas. Om deponiområdet görs om till 

bostadsområde och friluftsområde medför det en minskad risk för föroreningsspridning till sjön. 

Dagvattnet från den framtida markanvändningen kan behöva renas innan utsläpp. För att reducera 

ammoniakhalterna finns det också anledning att kontrollera användningen av gödsel på djurgårdarna 

och jordbruksmarker, se ovan under avsnitt 11.5.1. 

 

11.5.4 Hydromorfologi 

Då det saknas påverkanskällor för hydromorfologin föreslås inga åtgärder. 

 
Tabell 11.5(2). Lokala förslag på åtgärder för samtliga påverkanskällor i Ullnasjön Täby kommun, i 
prioritetsordning.  

Påverkanskälla Föreslagen åtgärd Storlek åtgärd Effekt Ansvarig 

Utsläpp från 
framtida 
bostadsområde 

En eller flera 
dagvattendammar 

Totalt 0,2 ha 
(Föreslaget i 
VISS för hela 
Ullnasjön= 0,3 
ha) 

Minskning totalfosfor 
6 kg/år 

Minskning 15 
totalkväve kg/år 

TSA/VA 

Norra 
koloniområdet, 
delar av väg 265 

Fosfordamm 0,028 ha 
(uppgift i VISS) 

Minskning totalfosfor 
2 kg/år 

Minskning 20 
totalkväve kg/år 

(uppgift i VISS) 

Minskar risk för 
föroreningsspridning 
till sjön 

TFAB & ÖFV 

Gödselhantering Minskat 
fosforläckage vid 
spridning/hantering 
av stallgödsel 
(information) 

120 kg Minskning totalfosfor 
1 kg/år 

EMHP, TFAB, ÖFV 

Övergödning Anpassade 
skyddszoner på 
åkermark 

1 st (150 m2) 
(antar att 
hälften av 
beräknade 
skyddszoner 
enligt VISS 
behövs i Täby 
kommun) 

Minskning totalfosfor 
0,15 kg/år 

TFAB & ÖFV 

 

11.5.5 Kunskapshöjande undersökningar 

Det pågår en studie som kartlägger Ullnaåns näringsbudget. Då dagvatten från golfbanor och 

koloniområden riskerar att innehålla bekämpningsmedel är det lämpligt att undersöka sediment från 

reningsdammarna på golfbanan för att kunna identifiera eventuella problem och vidta åtgärder, se 
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Tabell 11.5.5(1). Det kan också vara lämpligt att undersöka så att dammarna på golfbanan fungerar 

som reningsanläggningar för vatten från Vågsjölundsområdet. 

 
Tabell 11.5.5(1). Behov av kunskapshöjande undersökningar i Ullnasjön, i prioritetsordning. 

 

Påverkanskälla Kunskapsbehov Motivering Ansvarig 

Koloniområden, 
golfbana 

Undersökningar om 
eventuella 
bekämpningsmedel i 
sediment i dammar på 
golfbana 

Hindra spridning av 
bekämpningsmedel 

SRMH/ÖFV 

Övergödning Utvärdering av rening i 
golfbanans dammar 

Minska eventuell källa till 
näringsämnen 

ÖFV 

Övergödning, 
Internbelastning 

Utvärdea val av lämplig 
metod  

 EMHP 
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12 ULLNAÅN 
 

Ullnaån, se Figur 12(1), (SE659587-163320) är ca 3 km lång och rinner från Ullnasjön till Stora Värtan. 

Utloppet från Ullnasjön är i Österåkers kommun, endast en mindre sträckning längs västra kanten, just 

innan utloppet i Stora Värtan, är lokaliserat i Täby kommun. Fallhöjden är 11 meter. 
 

 

Figur 12(1). Ullnaån 
 

12.1 STATUS 

Enligt VISS har Ullnaån måttlig ekologisk status på grund av förhöjda halter av fosfor. Kiselalgerna 

visar på god status. Hydromorfologiska parametrar indikerar huvudsakligen hög status, men då 

vattendraget är kraftigt rensat och omdraget bedöms närområdet och kanterna till dålig status. Den 

kemiska statusen uppnår inte god status beroende på kvicksilver och polybromerade difenyleter. 

Dessa ämnen finns i förhöjda halter i samtliga svenska ytvatten. Det saknas en uppdaterad 

statusklassificering av Naturvatten, men en fosforanalys från 2014 visar på förhöjda halter. 

 

12.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Ullnaån ska enligt beslutade miljökvalitetsnormer uppnå god ekologisk status senast 2027, vilket 

innebär tidsundantag från grundnormen god status 2015. 

Motivering till tidsundantag för god ekologisk status med avseende på är enlig VISS att flera sjöar 

uppströms har tidsundantag, vilket påverkar uppfyllandet av god status även för Ullnaån. Åtgärder 

behöver emellertid genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god ekologisk status 

ska kunna nås till 2027. 
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Miljökvalitetsnormen för kemisk status i Ullnaån är bibehållen god kemisk status. För kvicksilver och 

polybromerade difenyleter finns ett mindre stängt krav, då orsaken till de förhöjda halterna är 

atmosfärisk transport från avlägsna påverkanskällor. Vad mindre strängt krav för kvicksilver och 

polybromerade difenyleter innebär är ännu inte beslutat på nationell nivå. 

 

12.3 PÅVERKANSKÄLLOR 

Ullnaån rinner huvudsakligen genom jordbruksmark i Österåkers kommun. Vattendraget är rätat och 

rensat och har karaktären av ett dike. I Täby kommun rinner vattendraget strax öster om järnvägen 

och E18 och passeras av väg 274. 

 

12.3.1 Övergödningsämnen 

Diffus avrinning av övergödning från marken visas i Tabell 12.3.2(1). Övergödningsämnen följer dock 

med vatten från Ullnasjön, se Tabell 12.3.2(1). 

 

12.3.2 Jordbruk 

Ullnaåns avrinningsområde inom Täby kommun består av små områden med jordbruksmark och 

skogsmark. 

 

12.3.3 Dagvattenutflöden 

Beräkningar av näringsämnen och föroreningar visas i Tabell 12.3.3(1). Observera att belastningen 

från Ullnasjön inte räknar bort den rening som förmodligen sker i reningsdammarna på golfbanan för 

Ullnasjöns tillrinningsflöden. 

Tabell 12.3.3(1). Beräknade mängden årligen transporterade näringsämnen och föroreningar i tillflödet till 
Ullnaån. 

Kg/år 
Avrinnings- 
område 

 
P 

 
N 

 
Pb 

 
Cu 

 
Zn 

 
Cd 

 
Cr 

 
Ni 

 
Hg 

 
SS 

 
Oil 

PAH 
16 

 
BaP 

Belastning 
från 
Ullnasjön 
inom Täby 

 
 

180 

 
 

4800 

 
 

13 

 
 

20 

 
 

150 

 
 

0,3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

0,04 

 
 

22000 

 
 

170 

 
 

0,3 

 
 

0,007 

Övrig ytlig 
diffus 
avrinning 

 
 
30 

 
 
300 

 
 
2 

 
 
4 

 
 
20 

 
 
0,06 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
0,005 

 
 
10000 

 
 
100 

 
 
0,06 

 
 
0,005 

 

Dagvattenavrinning från E18 och väg 274 leds i öppna diken till Ullnaån och ingår i beräkningen av 

den diffusa avrinningen. Avrinning från spårområdet rinner även det till Ullnaån. Om banvallarna 

besprutas med bekämpningsmedel kan det finnas risk för att bekämpningsmedel transporteras till 

Ullnaån. 

Det kan finnas risk för att föroreningar från Ullnadeponin följer med vattentransporten till Ullnaån. 

För nuvarande går dagvattnet från Arningeområdet direkt via tunnel till en mindre skärmbassäng i 

Hägernäsviken, utan att passera Ullnaån. I framtiden kommer dagvattendammar anläggas söder om 

Vaxholmsvägen, se Figur 12.5.2(1). Dagvattendammarnas utflöde planeras till nedre delen av  

Ullnaån, strax innan Hägernäsviken. Åtgärden minskar närings- och föroreningsbelastningen på Stora 

Värtan men kan påverka Ullnaåns vattenkvalitet strax innan utloppet. 
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12.3.4 Verksamheter 

Inom avrinningsområdet för Ullnaån i Täby kommun saknas A, B och C-verksamheter. I Österåkers 

kommun finns en B-verksamhet i form av en bergtäkt. 

 

12.3.5 Förorenade/Potentiellt förorenade områden 

Inom avrinningsområdet för Ullnaån i Täby kommun saknas förorenande och potentiellt förorenade 

områden. I Österåkers kommun finns ett förorenat område klass 4, och tre potentiellt förorenade 

områden. 

 

12.3.6 Hydromorfologi 

Vattendraget ingår enligt LST Webbgis inte i ett markavvattningsföretag, men är trots det kraftigt 

rensat och rätat. Det finns inga vandringshinder dokumenterade i vattendraget. 

 

12.4 FÖRBÄTTRINGSBEHOV 

Förbättringsbehovet visar hur mycket påverkanskällorna behöver reduceras för att Ullnaån ska uppnå 

god status. 

 

12.4.1 Övergödningsämnen 

Det saknas uppgifter om förbättringsbehov för fosfor i VISS och enligt Naturvatten saknas underlag för 

att beräkna förbättringsbehov. Naturvattens uppskattning av lokal tillförsel av fosfor på 120 kg/år kan 

jämföras med den av WSP beräknade till 30 kg/år. Tillåten fosfortransport är enligt Naturvatten 185 

kg/år, förmodligen lägre då medelvattenföringen är överskattad. Totala nuvarande (av WSP beräknad) 

transport är 210 kg/år, exklusive rening i Ullnasjöns tillrinningsflöden. Ett maximalt uppskattat 

förbättringsbehov blir då 25 kg/år. Uppgifterna är osäkra och eftersom vattnet rinner ut i Stora Värtan 

som också behöver reducera fosformängderna, är det lämpligt att så mycket fosfor som möjligt 

reduceras. 

 

12.4.2 Miljögifter 

Det kan finnas anledning att reducera risken för förorening från E18 och väg 274. De förorenade 

områdena/potentiellt förorenade områdena ligger i Österåkers kommun. 

 

12.4.3 Hydromorfologi 

Hydromorfologiska parametrar är endast stödparametrar för den totala ekologiska statusen. Dock är 

vattendraget kraftigt rensat och rätat, vilket förmodligen påverkar biologin. 

 

12.5 ÅTGÄRDER 

Åtgärdsförslagen i VISS, se Tabell 12.5(1). Då Ullnaån huvudsakligen ligger i Österåkers kommun 

behöver huvudsakliga åtgärdsförslagen utföras där. Åtgärder för övergödning utgår från 

reduktionsbehovet av fosfor och baseras på teoretiska schablonberäkningar och generaliseringar 

utifrån nationella underlag. De tar inte hänsyn till utförda åtgärder eller lokal information. 
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Tabell 12.5(1). Åtgärdsförslag i VISS för hela Ullnaån. Källa VISS hämtad 2018-03-22. 
 

Åtgärd Effekter Storlek Kostnad Åtgärdens 
livslängd 

Kommentar WSP 

Anpassade 
skyddszoner på 
åkermark 

Minskning 
totalfosfor 1 
kg/år 

6,6 st 9 900 kr 5 år Huvudsakligen i 
Österåkers kommun, ser 
ut att reda finnas 

Strukturkalkning Minskning 
totalfosfor 8 
kg/år 

53ha 120 000kr 15 år Huvudsakligen i 
Österåkers kommun 

Våtmark- 
fosfordamm 

Minskning 
totalfosfor 
4,4 kg/år 

Minskning 
totalkväve 44 
kg/år 

0,065 
ha 

56 000 30 år Kan finnas möjlighet vid 
Ullnaåns utlopp till Stora 
Värtan 

 

Lokala åtgärder i Täby kommun är begränsat, eftersom huvuddelen av ån rinner utanför 

kommungränsen. För förslag på lokala åtgärder, se Tabell 12.5(2). 

 

12.5.1 Jordbruk 

Majoriteten av jordbruksmarken inom avrinningsområdet är lokaliserat i Österåkers kommun. En stor 

del av näringstransporten i Ullnaån kommer från Ullnasjön. En våtmark någonstans inom vattendraget 

minskar mängden näringsämnen, dock är nog lämplig placering i Österåkers kommun. 

 

12.5.2 Avlopp och dagvatten 

Det saknas enskilda avlopp i Ullnaåns avrinningsområde inom Täby kommun. 

Täby kommun har långt kommen planering vad avser dagvattenhantering från handels- och 

verksamhetsområdet i Arninge. Delar av dessa förslag innebär fördröjnings- och reningsdamm samt 

dagvattendammar i Ullnaåns avrinningsområde och utsläpp från dammarna till Ullnaån. Då det finns 

mer detaljerade utredningar av dessa ingår de inte bland nedan diskuterade åtgärdsförslagen, även 

om de är prioriterade åtgärder. 

Dagvatten från E18 och väg 274 leds i öppna diken till Ullnaån. Genom att samla upp detta vatten i  

den planerade fördröjnings- och reningsdammen, se Figur 12.5.2(1), kan näringsämnen och 

föroreningar från dagvatten från vägarna reduceras. En fördröjnings- och reningsdamm minskar också 

risken för föroreningsspridning i händelse av olycka med utsläpp av förorening på någon av vägarna. 
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Figur 12.5.2(1). Förslag på placering av dagvattendamm , fördröjnings- och reningsdamm i Ullnaåns 
avrinningsområde inom Täby kommun. Åtgärderna är redan planerade av Täby kommun. 

 
12.5.3 Miljögifter 

Åtgärder för förbättrad dagvattenhantering kommer också innebära minskad risk för 

föroreningspåverkan från handelsområdet till Stora Värtan, som är den nuvarande recipienten. Den 

diffusa ytavrinningen från järnvägen kan behöva kontrolleras, framför allt vad avser 

bekämpningsmedel. 

 

12.5.4 Hydromorfologi 

Då majoriteten av vattendraget rinner genom Österåkers kommun behöver åtgärder för förbättrat 

morfologiskt tillstånd utföras där. Enligt flygfoto verkar vattendraget ha skyddszoner runt vattendraget, 

men det kan behöva kontrolleras så att dessa uppfyller förväntad funktion.. 

Tabell 12.5(2). Lokala förslag på åtgärder för samtliga påverkanskällor i Ullnaån i Täby kommun, i 
prioritetsordning.  

Påverkanskälla Föreslagen åtgärd Storlek åtgärd Effekt Ansvarig 

E18, väg 274 Fördröjningsmagasin/ 
dagvattenåtgärder, 
två dammar, 
planerade av Täby 
kommun 

0,2 ha (upp- 
skattat) 

Minska risk för 
förorenings- 
spridning, 
övergödnings- 
reducering 

TSA/VA 

 

12.5.5 Kunskapshöjande undersökningar 

Det kan vara lämpligt att undersöka om banvallarna till järnvägen ogräsbekämpas, se Tabell 12.5.5(1). 

Förslagsvis kontaktas Trafikverket. 

 
Tabell 12.5.5(1). Behov av kunskapshöjande undersökningar i Ullnaån för Täby kommun, i prioritetsordning. 

 

 

Påverkanskälla 
 

Kunskapsbehov 
 

Motivering 
 

Ansvarig 

Ogräsbekämpning av 
banvallar 

Finns det risk för 
bekämpningsmedels- 
spridning? 

Minska risk för spridning av 
bekämpningsmedel 

ÖFV 
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13 RÖNNINGESJÖN 
 

Rönningesjön, se Figur 13(1), (SE659565-163041) är en grund (medeldjup 3,4 meter) sprickdalssjö. 

Det största inloppet i norra delen av sjön, Löttinge, utgörs av ett dike som rinner dels genom 

skogsmark och dels genom jordbruksmark. I samma utsläppspunkt i Rönningesjön ansluter 

dagvattenavrinning från Löttingelund. Vid Hästängen ansluter delar av dagvattenavrinningen från 

Gibbylund. Ytterligare två diken på östra sidan av sjön avvattnar området runt Rönninge. Sjön 

avvattnas österut till Stora Värtan via Rönningebäcken. Rönningesjön har flertalet badplatser och 

erbjuder ett aktivt friluftsliv inklusive fiske, och är därmed prioriterad för att ha god vattenkvalitet inom 

Täby kommun. Hela östra strandkanten ingår i ett naturreservat. 

 

 

Figur 13(1). Rönningesjön 
 

13.1 STATUS 

Rönningesjön har både i statusklassificeringen i VISS och i den uppdaterade statusklassificeringen 

utförd av Naturvatten 2017 fått otillfredsställande ekologisk status. Klassningen baseras på 

otillfredsställande förhållanden för parametrarna växtplankton och ljusförhållanden, vilket i sin tur beror 

på övergödningsproblem. Den uppdaterade klassificeringen från Naturvatten visar dock på god status 

för näringsämne (fosforhalter), vilket är en förbättring från VISS klassificering som är måttlig status. 

Den uppdaterade klassificeringen baseras på övervakningsresultat från de två senaste åren. 

Konnektiviteten klassificeras som dålig, då tillflöden och utflöden innehåller definitiva vandringshinder. 

Vattenförekomstens närområden och svämplan (30 meter från strandkant) består till ca 20 % av aktivt 

brukad eller anlagd mark, vilket ger en måttlig status för morfologiska parametrar, både i VISS och i 

den uppdaterade klassificeringen utförd av Naturvatten. 
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Den kemiska statusen uppnår inte god status beroende på kvicksilver och polybromerade difenyleter. 

Dessa ämnen finns i förhöjda halter i samtliga svenska ytvatten. Bly, nickel, kadmium, HBCDD, TBT 

och PFOS har också undersökts och visar på god status. Det finns naturligt höga halter av uran. 

 

13.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Rönningesjön ska enligt beslutade miljökvalitetsnormer uppnå god ekologisk status senast 2027, vilket 

innebär tidsundantag från grundnormen god status 2015. 

Motivering till tidsundantag för god ekologisk status med avseende på näringsämnen (eller biologiska 

kvalitetsfaktorer som indikerar näringsämnespåverkan) är enlig VISS administrativa begränsningar för 

åtgärder, det vill säga brist på finansiering och att åtgärdsarbetet tar tid. Åtgärder behöver emellertid 

genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 

2027. 

För kontinuitetsförändringar krävs enligt VISS ytterligare utredningar för att avgöra vilka åtgärder som 

krävs. Därmed behövs tidsundantag till 2021 för att uppnå god status. 

Även för morfologiska förändringar har Rönningesjön fått tidsundantag till 2021. Tidsundantag för 

morfologiska förändringar är generella eftersom restaurerings-, tillsyns- och omprövningsprocesser är 

tids- och resurskrävande. 

Miljökvalitetsnormen för kemisk status i Rönningesjön är bibehållen god kemisk status. För kvicksilver 

och polybromerade difenyleter finns ett mindre stängt krav, då orsaken till de förhöjda halterna är 

atmosfärisk transport från avlägsna påverkanskällor. Vad mindre strängt krav för kvicksilver och 

polybromerade difenyleter innebär är ännu inte beslutat på nationell nivå. 

 

13.3 PÅVERKANSKÄLLOR 

I VISS anges ospecifika punktkällor och diffusa källor som en betydande påverkanskällor, med 

motivering att en påverkansanalys med avseende på belastningen av miljögifter och övergödande 

ämnen till vattenförekomsten behöver utföras baserad på bland annat atmosfärisk luftdeposition, 

dagvattenpåverkan och läckage från såväl jordbruksmark och förorenade områden. 

Betydande påverkan från atmosfärisk deposition leder enligt VISS till förhöjda halter av kvicksilver. 
 

13.3.1 Övergödningsämnen 

Enligt modellering från SMHI är den externa fosforbelastningen ca 170 kg/år. Av dessa beräknas ca  

80 kg komma från antropogena källor. I denna beräkning ingår schablonberäknad belastning från 

enskilda avlopp. Dessa är numera åtgärdade för Rönningesjön, och enligt Naturvattens korrigering blir 

fosforbelastningen utan tillförsel från enskilda avlopp 125 kg/år. Ca 90 kg/år kommer från 

bakgrundsbelastning (SMHI) och ca 35 kg/år från antropogena verksamheter. Enligt Naturvatten är 

påverkan från intern fosforbelastning från sedimenten liten. Den atmosfäriska depositionen och ytliga 

avrinningen från sjöns närområde beräknas ge ett tillskott på drygt 10 kg fosfor/år. 

 

13.3.2 Jordbruk 

Avrinningsområdet består av 10 % jordbruksmark, ungefär hälften i norr, Löttinge, och hälften i öster, 

Rönninge. I Löttinge avvattnas åkermarken av ett dike som rinner ner i dagvattenmagasinet 

Löttingebassängen, innan utflöde till Rönningesjön, se Figur 13.3.2(1). Beräknad mängd fosfor från 

området är ca 35 kg/år. I området runt Rönninge finns det två mindre diken som avvattnar 

åkermarken, se Figur 13.3.2(2). Fosfortransporten från det norra beräknas vara ca 0,5 kg/år och drygt 

8 kg/år från det södra. Vid badplatsen vid Skavlöten är fosforutflödet beräknat till drygt 1 kg/år. All 

jordbruksmark har en skogskant mellan sjökanten och åkermarken. 
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Figur 13.3.2(1). Diket från området runt Löttinge rinner ut i Löttingebassängen i Rönningesjöns norra kant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13.3.2(2). Diken inom Rönningeområdet. 

 
Inom båda jordbruksområdena finns djurhållning. I Löttinge finns ridskola och i Rönninge bedrivs 

turistverksamhet med lantbruksbesök och 4H verksamhet. Ovarsam hantering av gödsel kan innebära 

lokalt stora läckage av övergödningsämnen till recipienten. 
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13.3.3 Dagvattenutflöden 

Tillflödet från Rönningesjöns fyra största tillflödespunkter visas i Tabell 13.3.3(1). Observera att 

mängderna är presenterade utan den rening som sker exempelvis i dagvattendammarna. 

Tabell 13.3.3(1). Beräknade mängden årligen transporterade näringsämnen och föroreningar i tillflödet till 
Rönningesjön. 

Kg/år 
Avrinnings- 
område 

 
P 

 
N 

 
Pb 

 
Cu 

 
Zn 

 
Cd 

 
Cr 

 
Ni 

 
Hg 

 
SS 

 
Oil 

PAH 
16 

 
BaP 

Inflöde till 
Hästängs- 
dammen 

65 500 3 7 25 0,2 2 2 0,007 15000 160 0,1 0,01 

Inflöde till 
Löttinge- 
bassängen 

 

52 

 

900 

 

3 

 

5 

 

16 

 

0,09 

 

0 

 

1 

 

0,006 

 

19690 

 

99 

 

0,07 

 

0,005 

Södra diket vid 
Rönninge 

8 200 0,3 0,5 0,9 0,005 0,1 0,09 0,0003 3800 8 0,0001 0 

Sommarvägen 6 54 0,3 0,6 3 0,02 0,2 0,2 0,0005 1400 13 0,02 0,0010 

 

Det finns fem direkta dagvattenutsläpp i Rönningesjön, varav fyra är lokaliserade vid någon form av 

renings/fördröjningsanläggning/bassäng, se Tabell 13.3.3(2). För det femte utloppet finns det planer  

på att anlägga en dagvattenrening. Reningsgraden i en väl dimensionerad dagvattenanläggning kan 

generaliseras till ca 50 % för fosfor, 30 % för kväve och mer än 60 % för övriga föroreningar, se Bilaga 

1. Några dagvattenutsläpp mynnar i diken där en viss rening sker innan utsläpp i sjön. 

Tabell 13.3.3(2). Reningsanläggningar för dagvatten inom Rönningesjön. 

Utsläpp Rening Kommentar 

Löttingebassängen Skärmbassäng med 
flytande våtmark 

Bassängens storlek motsvarar ca 1 % av den reducerade 
tillrinnande ytans storlek. Dammens storlek är inte optimal*. 

Källparksbassängen Dagvattendamm Bassängens storlek motsvarar ca 2 % av den reducerade 
tillrinnande ytans storlek. Bassängen bedöms ge god 
reduktion av förorening. 

Hästängsdammen Dagvattendamm Dammarnas yta motsvarar ca 0.7 % av den reducerade 
tillrinnande ytans storlek. Dammens storlek är inte optimal. 

Virauddsbassängen Dagvattendamm Bassängens storlek motsvarar ca 2.5 % av den reducerade 
tillrinnande ytans storlek. Bassängen bedöms ge god 
reduktion av förorening. 

Sommarvägen Planeras för 
dagvattendamm 

 

*se nedan 

Enligt beräkningar transporteras drygt 50 kg fosfor och 900 kg kväve årligen till Löttingebassängen. 

Med en reningsgrad för flytande våtmarker på 0,1 kg fosfor respektive 1 kg kväve per m2 och år (Källa, 

produktleverantören Veg Tech) skulle våtmarksarealen behöva vara ca 1000 m2 för att kunna rena  

bort övergödningsämnena helt. Löttinge skärmbassäng är ca 3000 m2 och innehåller 150 m2 flytande 

våtmarker, vilket ger en beräknad rening på ca 30 % fosfor och 15 % kväve. 

Inom Rönningesjöns avrinningsområde finns inga fastigheter med enskilda avlopp. På Rönningesjöns 

västra sida finns ett mindre koloniområde. 
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13.3.4 Verksamheter 

Inom avrinningsområdet för Rönningesjön saknas A och B-verksamheter. Det finns två C- 

verksamheter, en mack och ett snöupplag. 

 

13.3.5 Förorenade/Potentiellt förorenade områden 
Det finns flertalet potentiellt förorenade områden. För detaljerad info om förorenade/potentiellt förorenade inom 

avrinningsområdet - ta kontakt med Södra Roslagens- miljö och hälsoskyddskontor. 
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13.3.6 Hydromorfologi 

Andelen anlagd eller brukad mark i sjöns närområde (30 meter) utgörs enligt VISS till 18 %, vilket 

enligt HVMFS 2013:19 ger måttlig status. Vandringshinder i Rönningebäcken utgör en påverkanskälla 

för fisken att vandra mellan Rönningesjön och Stora Värtan. 

 

13.4 FÖRBÄTTRINGSBEHOV 

För att veta vilka påverkanskällor som kan bidra till risk för försämrad status eller att inte god status 

uppnås behöver källorna undersökas och kvantifieras, se Tabell 13.5.(2) under kunskapshöjande 

åtgärder. Sjön behöver också fortsatt ingå i övervakningsprogram med kontrollerande övervakning. 

Det är viktigt att vattenkvaliteten i sjön bibehålls eller fortsätter att förbättras då sjön används för bad, 

fiske och friluftsliv. 

 

13.4.1 Övergödningsämnen 

Enligt beräkningar från Naturvatten är högsta tillåtna externa fosforbelastning för att uppnå god status 

vad avser fosfor 100 kg/år. Den beräknade externa belastningen är 125 kg (Naturvatten), vilket   

innebär att inflödet av fosfor skulle behöva minska med 25 kg/år. Dock är statusen för 

näringsämneshalter i sjön god, baserat på de två senaste årens fosformätningar. Det innebär sannolikt 

att redan utförda åtgärder förmodligen sänkt fosforbelastningen till tillåtna nivåer. Därmed saknar 

Rönningesjön förbättringsbehov vad avser näringsämnen. Framtida övervakningsresultat får visa om  

så är fallet. Parametern växtplankton är fortfarande påverkad av övergödning och visar på 

otillfredsställande status, vilket kan bero på återhämtningstid men också kan motivera åtgärder för att 

ytterligare minska övergödningsproblematiken. 
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13.4.2 Miljögifter 

För att bibehålla god kemisk status kan påverkanskällorna behöva undersökas och vid behov 

reduceras. 

 

13.4.3 Hydromorfologi 

För morfologiska parametrar finns det behov av att minska andel anlagd eller brukad mark i sjöns 

närområde från 18 % till mindre än 15 % (HVMFS 2013:19) för att uppnå god status. Dock är 

hydromorfologiska kvalitetsparametrar av underordnad betydelse och enligt Naturvatten inte 

nödvändiga att uppfylla för att nå god ekologisk status. Statusen för hydromorfologiska parametrar får 

dock inte försämras, vilket innebär att andelen anlagd och brukad mark i avrinningsområdet inte får 

öka. För kontinuitetsförändringar är åtgärdsbehoven kopplade till vandringshinder i Rönningebäcken. 

 

13.5 ÅTGÄRDER 

Åtgärdsförslagen i VISS, se Tabell 13.5(1), för övergödning utgår från reduktionsbehovet av fosfor och 

baseras på teoretiska schablonberäkningar och generaliseringar utifrån nationella underlag. De tar  

inte hänsyn till utförda åtgärder eller lokal information. 

Tabell 13.5(1). Åtgärdsförslag i VISS för Rönningesjön. Källa VISS, 2018-01-15. 
 

Åtgärd Effekter Storlek Kostnad Åtgärdens 
livslängd 

Kommentar WSP 

Anpassade 
skyddszoner på 
åkermark 

Minskning 
totalfosfor 
0,6 kg 

4,1 st 6 200 kr 5 år Se över behovet, främst i 
Rönningeområdet. Diket i 
Löttinge verkar redan ha 
skyddszoner samt utflödet 
renas i Löttingedammen. 

Dagvattenåtgärder Minskning 
totalfosfor 60 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 
180 kg/år 

2,7 ha 7 500 000 kr 25 år Majoriteten av 
dagvattenutsläpp har 
någon form av rening, som 
inte är medräknat, utom 
ett mindre från 
Sommarvägen 

Kalkfilterdiken Minskning 
totalfosfor 2 
kg/år 

12 ha 84 000 kr 15 år Utred behov av 
omdränering. Vid behov, 
utred möjligheter till 
kalkfilterdiken. 

Minskat 
fosforläckage vid 
spridning av 
stallgödsel 

Minskning 
totalfosfor 2 
kg/år 

180 kg 2 500 kr 1 år Då det finns djurgårdar 
inom Löttinge och 
Rönninge kan 
information/rådgivning 
om spridning av gödsel 
vara relevant. 

Strukturkalkning Minskning 
totalfosfor 7 
kg/år 

33 ha 73 000 kr 15 år Då det är lerhaltiga jordar 
kan behovet ses över. 
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Tvåstegsdiken Minskning 
totalfosfor 2 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 13 
kg/år 

140 
meter 

110 000 kr 30 år Kan vara en lämplig åtgärd 
för dikena i Löttinge och 
Rönninge. 

Våtmark, 
fosfordamm 

Minskning 
totalfosfor 7 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 9 
kg/år 

0,059 
ha 

50 000 kr 30 år Kan vara lämplig åtgärd, 
främst i diket vid 
Rönningesjön utlopp. För 
utsläpp från diket i 
Löttinge finns 
Löttingedammen 

Våtmark, 
näringsretention 

Minskning 
totalfosfor 5 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 
160 kg/år 

2 ha 550 000 kr 30 år 2 ha är en stor areal i 
förhållande till de små 
jordbruksområdena som 
finns inom 
avrinningsområdet. Inte 
relevant 

Enskilda avlopp från 
normal till hög 
skyddsnivå 

Minskning 
totalfosfor 6 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 
610 kg/år 

86 st 1 400 000 kr 20 år Enskilda avlopp har redan 
åtgärdats. Inte relevant 
 
Anslutet till kommunalt 
VA 

Enskilda avlopp till 
normal 

Minskning 
totalfosfor 50 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 69 
kg/år 

76 st 8 200 000 kr 20 år Enskilda avlopp har redan 
åtgärdats. Inte relevant 
 
Anslutet till kommunalt 
VA 

 

I Rönningesjön har ett flertal statusförbättrande åtgärder genomförts. Det har gett resultat genom 

sänkta fosforhalter, framför allt under de senaste två åren då uppmätta fosforhalter visar på god 

status. Det kvarstår fortfarande påverkan på bottenfauna och ljusförhållanden, men det kan bero på 

omställningstid. Nedan ges förslag på kompletterande åtgärder för att ytterligare minska mängden 

tillförda näringsämnen till sjön, se även Tabell 13.5(2). För kemisk status behövs det säkerställas att 

god status bibehålls. Åtgärderna är prioriterade då sjöns goda vattenkvalitet bidrar till att den kan 

användas för bad, fiske och annat friluftsliv. 

 

13.5.1 Jordbruk 

I Löttingebassängen beräknas en relativt god reduktion av näringsämnen ske innan vattnet når sjön. 

Den beräknade reduktionsgraden kan behöva verifieras med undersökningar. Med åtgärder 

uppströms dikena, så som skyddszoner eller tvåstegsdiken, inom Löttinge och Rönninge eller på 

jordbruksmarken kan det finnas ytterligare reduktionsmöjligheter av näringsämnen. För att motivera 

kostnaderna för fler åtgärder behöver halterna av näringsämnen i dikets utflöde undersökas. 

 
Inom både Löttinge och Röninge finns djurgårdar, som riskerar att bidra till näringsbelastningen. Det 

kan finnas anledning att se över hanteringen och användningen av gödsel, framför allt stallgödsel, 

inom jordbruksmarkerna. För att reducera läckage av övergödningsämnen från djurhållning och 
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betesmarker kan informationsmaterial framtaget inom projektet ”Åtgärder för minskat kväve- och 

fosforläckage från hästgårdar inom Oxundaåns avrinningsområde (Diarienr: TRN 2015-0038) 

användas. 

 
Då det främst är lerhaltiga jordar både i Löttinge och i Rönninge kan strukturkalkning vara aktuellt. Om 

det är aktuellt med byte av dräneringsanläggning på jordbruksmarken kan det finnas anledning att 

även undersöka möjligheter för installation av kalkfilterdiken. Skyddszoner mellan jordbruksmarken  

och diket, alternativt en omformning till tvåstegsdiken, kan hindra näringsämnen att rinna ner i diket. 

 
För södra diket som rinner ut vid utloppet på Rönningesjön (södra i Figur 13.3.2(2)) kan det finnas 

anledning att se över möjligheten att anlägga en fosfordamm. Dammen får inte påverka alsumpskogen 

precis i utloppet, men kan placeras på åkermark strax uppströms. Beräknade mängder av 

näringsämnen i norra diket vid fornborgen är betydligt mindre, och det är inte lämpligt med 

reningsanläggning vid dikesutloppet då en damm riskerar att störa känsliga arter i naturreservatet. Då 

avrinningsområdet utgörs av betesmark kan information till djurägarna, se ovan, vara lämplig 

tillsammans med skyddszoner, om det är möjligt. 

 

13.5.2 Avlopp och dagvatten 

Det saknas enskilda avlopp i Rönningesjöns avrinningsområde. 

 
Samtliga direkta dagvattenutsläpp till Rönningesjön har åtgärdats eller planeras att åtgärdas via någon 

form av dagvattenrening, se Tabell 13.5.2(1). Eventuellt behöver Hästängsdammens anläggning  

utökas från nuvarande 0,3 ha, till helst ca 0,6 ha för tillräcklig rening, gärna 1,1 ha för optimal 

reningskapacitet. Dock sker en del rening i öppna diken och Ängholmsdammen innan vattnet når 

Hästängsdammen. 

 
Reningsdammen för Sommarvägen behöver vara ca 0,1 ha för att ge optimal rening, se Tabell 

13.5.2(1). Övriga dagvattenutsläpp sker till diken innan utflöde i Rönningesjön och beräknas inte 

innehålla några större mängder med näringsämnen. 

 
Tabell 13.5.2(1). Behov av utökad reningsanläggning för dagvatten inom Rönningesjöns avrinningsområde. 

Utsläpp Rening Kommentar 

Hästängsdammen Dagvattendamm Dammarnas yta behöver vara totalt minst 0,6 ha för att ge 
tillräcklig rening, helst 1,1 ha för optimal reningskapacitet. 
Delar av vattnet renas dock uppströms dammen. 

Sommarvägen Planeras för 
dagvattendamm 

Dammens yta behöver vara totalt minst 0,07 ha för att ge 
rening, helst 0,1 ha för optimal reningskapacitet. 

 

13.5.3 Miljögifter 

Rönningesjön har problem med förhöjda halter av kvicksilver och polybromerade difenyleter, i likhet 

med övriga svenska ytvatten. Orsaken är deposition av långväga atmosfäriska transporter och det 

saknas lokala åtgärder för att minska halterna.  

För övriga miljöföroreningar är statusen klassificerad som god. För att minska risken för försämring av 

kemisk status behöver spridningsrisk från de förorenade områdena utredas. Det finns flertalet 

potentiellt förorenade områden, för uppdaterad information ta kontakt med Södra Roslagens Miljö- och 

hälsoskyddskontor. 

Tillsyn av koloniområdets användning av bekämpningsmedel kan ge en minskad risk för föroreningar i 

vattnet. 
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Mängderna av föroreningar beräknade för delavrinningsområdena till sjön, se Tabell 12.3.2(1), är inte 

anmärkningsvärt höga. Mängderna reduceras dessutom i dagvattenreningarna innan utsläpp till 

Rönningesjön. 

 

13.5.4 Hydromorfologi 

För kontinuitetsförändringar krävs åtgärder i utloppskanalen från Rönningesjön, som beskrivs i 

avsnittet om Rönningebäcken. 

För att uppnå god status för morfologiska förändringar behöver andelen anlagd och brukad mark inom 

30 meter från sjön reduceras med ca 5 %, vilket är svårt då en stor del av berört avrinningsområde 

utgörs av bebyggd mark. Då hydromorfologiska parametrar endast är stödjande vid en bedömning av 

den ekologiska statusen, och det i Rönningesjön inte finns någon direkt påverkan på biologin genom 

morfologiska förändringarna i sjöns närområde, finns det ingen anledning till att aktivt minska andelen 

anlagd eller brukad mark i sjöns avrinningsområde. Dock bör det vid en eventuell exploatering tillses 

att andelen anlagd eller brukad mark i sjöns närhet inte ökar, alternativt att ökningen om möjligt 

kompenseras med en minskning i någon annan del av sjöns närområde. 

 
Tabell 13.5(2). Lokala förslag på åtgärder för samtliga påverkanskällor i Rönningesjön, i prioritetsordning.  

Påverkanskälla Föreslagen åtgärd Storlek åtgärd Effekt Ansvarig 

Övergödning Fosfordamm vid 
södra 
Rönningediket 

0,059 ha (0,2 % av 
avrinningsområdets 
yta, uppgift i VISS) 

Minskning 
totalfosfor 7 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 9 
kg/år 

TFAB & ÖFV 

Övergödning Information och 
tillsyn angående 
gödselhantering 
inom djurgårdar 

Samtliga djurgårdar 
i avrinnings- 
området 

osäker TFAB & ÖFV  
 

(SRMH Tillsyn) 

Övergödning/ 
miljögifter 

Dagvattendamm 
Sommarvägen 

0,1 ha (av 2,7 ha 
föreslaget i VISS) 

Minskning 
totalfosfor 3 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 7 
kg/år 

(beräknat från 
VISS) 

TSA/VA 

Övergödning/ 
miljögifter 

Dagvattendamm 
Hästängsdammen 

0,5 ha (av 2,7 ha 
föreslaget i VISS) 

Minskning 
totalfosfor 15 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 35 
kg/år 

TSA/VA 

Övergödning 
Jordbruksmark 
Löttinge och 
Rönninge 

Minskat 
fosforläckage vid 
spridning av 
stallgödsel 

180 kg (från VISS) Minskning 
totalfosfor 2 
kg/år 

ÖFV 
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Övergödning 
Jordbruksmark i 
Rönninge 

Anpassade 
skyddszoner 

2,6 st a´ 300 m2
 

Baseras på 
dikeslängd i 
Rönningeområdets 
båda diken (av 
totalt 4,1 angivet i 
VISS) 

Minskning 
totalfosfor 0,4 
kg 

TFAB & ÖFV 

Övergödning 
Jordbruksmark i 
Löttinge och 
Rönninge 

Tvåstegsdiken 140 meter (från 
VISS) 

Minskning 
totalfosfor 2 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 13 
kg/år 

TFAB & ÖFV 

Övergödning 

Jordbruksmark 
Löttinge och 
Rönninge 

Strukturkalkning 33 ha (från VISS) Minskning 
totalfosfor 7 
kg/år 

TFAB & ÖFV 

 

13.5.5 Kunskapshöjande undersökningar 

För att säkerställa att redan genomförda åtgärder ger förväntad effekt och att sjön uppnår ekologisk 

god status och bibehåller god kemisk status behövs fortlöpande övervakning av vattenkemi och 

biologiska parametrar. Framför allt är det viktigt att säkerställa resultat för de biologiska effekterna av 

de minskade fosforhalterna. 

 
För att motivera kostnader för eventuella ytterligare statushöjande åtgärder i Rönningesjön behövs 

påverkanskällorna kvantifieras, se Tabell 13.5.5(1). 

 
För att säkerställa att dagvattenanläggningarna, främst Löttingedammen, fungerar som planerat, 

behöver reduceringsgraden undersökas närmare. Detta gäller också för Hästängsdammen, vars 

reningskapacitet kan vara underdimensionerad. 

 
Tabell 13.5.5(1). Behov av kunskapshöjande undersökningar i Rönningesjön, i prioritetsordning. 

 

Påverkanskälla Kunskapsbehov Motivering Ansvarig 

Jordbruksmark 
Löttinge 

Näringsinnehåll i 
utflödande diket till 
Löttingebassängen 

Kvantifiera åtgärdsbehov på 
uppströms jordbruksmark 

TFAB i samband med 
åtgärd 

Dagvatten, 
Hästängsdammen 

Reduceringsgrad för 
näringsämne och 
föroreningar 

Fungerar rening som 
planerat? 

TSA/VA 

Jordbruksmark 
Rönninge 

Näringsinnehåll i 
utflödande diken (2 st, 

Kvantifiera åtgärdsbehov på 
uppströms jordbruksmark 

TFAB i samband med 
åtgärd 



94 | 10258761 • Lokalt åtgärdsprogram för Täby kommun 

 

 

 

 prioriterat det södra) 
till Rönningesjön 

samt ev behov av fosfordamm 
i södra diket 

 

Löttorpsbassängen Reduceringsgrad för 
näringsämne och 
föroreningar 

Fungerar rening som 
planerat? 

TSA/VA 

Koloniområdet Risk för 
bekämpningsmedel 

Hur mycket 
bekämpningsmedel 
används/riskerar att spridas 
från området? 

ÖFV 
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14 RÖNNINGEBÄCKEN 
 

Rönningebäcken, se Figur 14(1), avvattnar Rönningesjön ut till Stora Värtan. Den är 1,3 km lång och 

har en fallhöjd på 7,7 meter. Rönningebäcken utgör ingen vattenförekomst utan ingår i kategorin 

”övrigt vatten” (WA97680604, NW659459-163161). 

 

Figur 14(1). Rönningebäcken 
 

14.1 STATUS 

Då Rönningebäcken inte är en vattenförekomst saknas statusklassificering på övergripande nivåer i 

VISS (ekologisk status och kemisk status).  Kvalitetsfaktorn konnektiviteten är klassificerad till dålig 

status då bäcken innehåller två vandringshinder. Klassificeringen kvarstår i den uppdaterade 

statusbedömningen av Naturvatten 2017, tillsammans med att det morfologiska tillståndet klassificeras 

som dåligt på grund av att vattendraget är omdraget eller kraftigt rensat och att närmiljön utgörs av 

anlagd eller brukad mark. 

 
Uppgifter om grundläggande vattenkemiska förhållanden, inklusive fosforhalter, saknas för 

Rönningebäcken. Utifrån nationell extrapolering av data kan det antas att den kemiska statusen inte är 

god på grund av förhöjda halter av kvicksilver och polybromerade difenyleter, som finns i förhöjda 

halter i samtliga svenska ytvatten. 

 

14.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Rönningebäcken är definierad som en övrig vattenförekomst och saknar därmed beslutade 

miljökvalitetsnormer. Dock omfattas bäcken av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram då den 

påverkar omkringliggande vattenförekomster. Därför är det lämpligt att principerna för 
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miljökvalitetsnormerna ändå följs. Det kan också behövas åtgärder i Rönningebäcken i syfte att bidra 

till att uppnå miljökvalitetsnormer i Rönningesjön samt Stora Värtan. 

 

14.3 PÅVERKANSKÄLLOR 

Det saknas information om påverkanskällor i VISS. 
 

14.3.1 Övergödningsämnen 

Totala belastningen av fosfor från Rönningebäckens lokala avrinningsområde beräknas av 

Naturvatten till drygt 144 kg/år (Naturvatten), varav ca 50 kg är antropogent. Dagvatten från urban 

mark är den största fosforkällan (12 kg), enligt modellering från SMHI och rapport från Naturvatten. 

Majoriteten av fosforn kommer från Rönningesjön, se Tabell 14.3.2(1). Observera att beräkningarna 

inte tar hänsyn till den fosforreduktion som sker i reningsanläggningar i Rönningesjön, vilket innebär 

att redovisade mängder är överskattade. Den totala fosfortransporten från Rönningesjön genom 

Rönningebäcken till Stora Värtan modelleras av SMHI till 65 kg/år. 

 

14.3.2 Jordbruk 

En mindre del fosfor (sammanlagt ca 14 kg/år) kommer från lokala avrinningsområden för 

Rönningebäcken, där diket från jordbruksmarkerna bidrar med ca 4 kg/år. 

 

14.3.3 Dagvattenutflöde 

Dagvattenutsläppen är förhållandevis små och mynnar i öppna diken/mindre våtmarker där viss 

renings sker innan utlopp till Rönningebäcken. De största mängderna av näringsämnen och 

föroreningar kommer från Rönningesjön, se Tabell 14.3.3(1). Observera att beräkningarna inte tar 

hänsyn till den fosforreduktion som sker i dikena/våtmarkerna respektive reningsanläggningar i 

Rönningesjön, vilket innebär att redovisade mängder är överskattade. 

Tabell 14.3.3(1). Inflöde av dagvatten och vatten från Rönningesjön till Rönningebäcken. 
 

Kg/år 

Avrinnings- 
område 

 
P 

 
N 

 
Pb 

 
Cu 

 
Zn 

 
Cd 

 
Cr 

 
Ni 

 
Hg 

 
SS 

 
Oil 

 
PAH 16 

 
BaP 

Samtliga 
lokala 
tillflöden 

 
14 

 
161 

 
0,7 

 
1 

 
4 

 
0,03 

 
0,5 

 
0,4 

 
0,001 

 
4212 

 
30 

 
0,02 

 
0,002 

Till Rönninge- 
bäcken från 
Rönningesjön 

 
160 

 
2600 

 
8 

 
16 

 
55 

 
0,3 

 
4 

 
5 

 
0,02 

 
44000 

 
320 

 
0,3 

 
0,02 

 

Norr om Rönningebäcken finns ett koloniområde, se Figur 14.3.5(1). Inom ett koloniområde kan 

användning av dels näringsämne och dels bekämpningsmedel leda till påverkan på bäcken. Av 

bekämpningsmedel är det främst produkter med Glyfosat (till exempel Round up) som används av 

privatpersoner. 

 

14.3.4 Verksamheter 

Inom avrinningsområdet för Rönningebäcken saknas A och B-verksamheter. 

Det finns inom avrinningsområdet fyra C-verksamheter, samtliga öster om E18. Två 

avfallsanläggningar för icke-farligt avfall, en avfallsanläggning för farligt avfall och en bensinmack. 



10258761 • Lokalt åtgärdsprogram för Täby kommun | 97 

 

 

14.3.5 Förorenade/Potentiellt förorenade områden 
Det finns flera potentiellt förorenade områden i avrinningsområdet. För detaljerad info om förorenade/potentiellt 

förorenade inom avrinningsområdet - ta kontakt med Södra Roslagens- miljö och hälsoskyddskontor. 

  

 

 
14.3.6 Hydromorfologi 

De mest betydelsefulla påverkanskällorna för Rönningebäcken kan antas vara den rätning och 

rensning som skett av vattendraget. Längs huvuddelen av bäcken finns Hägernäs torrläggningsföretag 

som sedan 1937 har rätt att rensa bäcken i syfte att öka vattenflödet ut ur Rönningesjön. Det finns 

också enligt VISS två vandringshinder som hindrar fisk att vandra upp i Rönningesjön från Stora 

Värtan. Enligt senare uppgifter är det främst anläggningen vid regleringen av sjön som är ett 

vandringshinder. Passagen under E18, samt eventuellt andra passager under järnväg och mindre 

vägar kan också utgöra passagehinder för fisk och annan biota. 

 
 

14.4 FÖRBÄTTRINGSBEHOV 

Då Rönningebäcken inte utgör en vattenförekomst med beslutade miljökvalitetsnormer finns det heller 

inget formellt krav på förbättring av bäckens status. Dock behöver åtgärder vidtas för att dels minska 

näringstransporten till Stora Värtan och dels för att öka passerbarheten för fisk- och biota mellan 

Rönningesjön och Stora värtan. 
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14.4.1 Övergödningsämnen 

Majoriteten av fosforn i Rönningebäcken kommer med vattenflödet från Rönningesjön, där 

fosforhalterna har god status i senaste statusklassificeringen. Det är därför tveksamt om det finns ett 

lokalt förbättringsbehov för fosforreduktion för Rönningebäcken. 

 

14.4.2 Miljögifter 

För att bibehålla god kemisk status kan påverkanskällorna behöva undersökas och vid behov 

reduceras. 

 

14.4.3 Hydromorfologi 

För att förbättra hydromorfologin både i Rönningebäcken och i Rönningesjön behöver vandringshinder 

åtgärdas. Om vandringshindret som utpekas i VISS (vid regleringen av sjön) åtgärdas, kan det finnas 

förbättringsbehov för hydromorfologin även i övriga delar av vattenfåran, så att passage för fisk och 

annan biota möjliggörs. 

 

14.5 ÅTGÄRDER 

Då Rönningebäcken inte är en vattenförekomst och saknar definierat förbättringsbehov så finns det 

inga förslag på åtgärder i VISS. 

 
Lokala åtgärder för bättre vattenkemi i Rönningesjön har effekt även på vattenkvaliteten i 

Rönningebäcken. Åtgärder i Rönningebäcken syftar främst till att förbättra förutsättningar för att 

uppfylla miljökvalitetsnormer i Rönningesjön och Stora Värtan, se Tabell 14.5(1). 

 

14.5.1 Jordbruk 

Jordbruksmarken norr om Rönningebäcken avvattnas till diket som rinner ut i bäcken. Med åtgärder 

uppströms i diket eller på jordbruksmarken kan det finnas reduktionsmöjligheter av näringsämnen. 

Diket är dock endast ca 200 meter långt och avvattnar en yta på av ca 100 meters bredd, varför den 

totala fosforreduktionen inte kan förväntas bli hög. Skyddszoner mellan jordbruksmarken och diket, 

alternativt en omformning till tvåstegsdiken, kan hindra näringsämnen att rinna ner i diket. För att 

motivera kostnaderna för åtgärder inom jordbruksmarken behöver halterna och mängderna av 

näringsämnen i dikets utflöde undersökas. 

 

14.5.2 Avlopp och dagvatten 

Det saknas enskilda avlopp inom avrinningsområdet. 
 

14.5.3 Miljögifter 

För att minska risken för föroreningsspridning bör de potentiellt förorenade områdena genomgå en 

förstudie. Det kan också finnas anledning att kontrollera mängden bekämpningsmedel, främst 

glyfosfat, i diket vid koloniområdet. 

 

14.5.4 Hydromorfologi 

Utredningsåtgärder för att undanröja vandringshindret (vid vattenregleringen) i Rönningebäcken pågår 

i Täby kommun. Om vandringshindret åtgärdas kan det finnas anledning att tillse att rätningarna och 

rensningarna utförda av torrläggningsföretaget i övriga delar av bäcken inte försvårar för en fisk- och 

biotapassage. Det kan också finnas förbättringspotential för ett naturligare vattenflöde genom att 
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återställa åfårans naturliga form (återmeandring) och på så sätt skaffa vattenuppehållande refuger vid 

både höga och låga vattenflöden. Det är dock viktigt att tillse att bäckens avbördningskapacitet 

motsvarar behov för regleringen av Rönningesjön. Skogspartiet norr om bäckens inlopp kan eventuellt 

användas som åtgärdsplats. I det området kan även en restaurering av bäckens kantzoner ske. 

 

Tabell 14.5(1). Lokala förslag på åtgärder för samtliga påverkanskällor i Rönningebäcken, i prioritetsordning.  

Påverkanskälla Föreslagen 
åtgärd 

Storlek åtgärd Effekt Ansvarig 

Vandringshinder Miljöanpassning Per styck Tillåten 
fiskvandring 

TFAB & ÖFV 
(SLL) 

Rätning vattendrag Återställning av 
rätat vattendrag 

500 meter i 
inloppet 

Vattenfördröjning 
och biologisk 
mångfald 

TSA/DRIFT & TFAB 
& ÖFV (SLL) 

Rätning och kanalisering 
av åfåran 

Restaurering 
kantzoner 

500 meter i 
inloppet 

Förbättring 
morfologin 

TSA/DRIFT & TFAB 
& ÖFV (SLL) 

 

14.5.5 Kunskapshöjande undersökningar 

För att utreda behov av åtgärder behovs kompletterande undersökningar. Då bäcken är rätad och 

kanaliserad, samt att den passerar ett flertal vägar och en järnväg kan bäckens passager behöva 

inventeras för att säkerställa att fisk och biota kan passera. Ett koloniområde kan innebära läckage av 

höga halter näringsämnen och bekämpningsmedel. Halter i diket från koloniområdet behöver 

undersökas för att specificera om risk för föroreningsspridning finns, se tabell 14.5.5(1). 

 
Tabell 14.5.5(1). Behov av kunskapshöjande undersökningar i Rönningebäcken, i prioritetsordning 

 

Påverkanskälla Kunskapsbehov Motivering Kostnad och ansvarig 

Konnektivitetshinder Inventering 
konnektivitetshinder 

Tillse att bäcken kan 
användas för fisk och 
faunapassage 

TSA/DRIFT & TFAB & 
ÖFV (SLL) 

Koloniområde, 
övergödning och 
bekämpningsmedel 

Näringsinnehåll och 
föroreningar i diket vid 
koloniområdet. 

Undersöka eventuell risk för 
spridning av 
bekämpningsmedel 

ÖFV 
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15 STORA VÄRTAN 
 

Stora Värtan, se Figur 15(1), är en kustvattenförekomst som delas mellan kommunerna Täby, 

Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Österåker. Täby kommuns del är lokaliserad i nordvästra kanten. 

Hägernäsviken är en del av Stora Värtan, lokaliserad vid Ullnaåns och Rönningebäckens utlopp. Hela 

Stora Värtan är ca 18 km2 stor, och har flera inlopp, inklusive dagvattenutsläpp från Täby. Utloppet är i 

söder till havet. 

 
Figur 15(1). Stora Värtan 

 
15.1 STATUS 

Enligt VISS är den ekologiska statusen för Stora Värtan måttlig, baserad på förhöjda halter av fosfor 

och kväve. Växtplanktonen är klassad till god status. De hydromorfologiska parametrarna är inte 

klassade. 

Den uppdaterade statusklassificeringen av Naturvatten för endast Hägernäsviken visar på dålig 

ekologisk status, baserat på analysresultat med betydligt högre halter av fosfor och kväve samt 

otillfredsställande status för växtplankton och dålig status för bottenfauna. Det saknas undersökningar 

för de hydromorfologiska parametrarna. Hela Stora Värtan bedömer Naturvatten till måttlig ekologisk 

status. 

Den kemiska statusen uppnår inte god status beroende på PFOS, TBT, kvicksilver och polybromerade 

difenyleter. Kvicksilver och polybromerade difenyleter finns i förhöjda halter i samtliga svenska ytvatten. 

Naturvatten har kompletterat den kemiska statusbedömningen med analyser av kadmium,                 

bly och nickel, som alla hade halter under gränsvärde. 
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15.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Stora Värtan ska enligt beslutade miljökvalitetsnormer uppnå god ekologisk status senast 2027, vilket 

innebär tidsundantag från grundnormen god status 2015. 

Motivering till tidsundantag för god ekologisk status med avseende på näringsämnen är enlig VISS att 

60 % av påverkanskällorna kommer från Östersjön. Åtgärder behöver emellertid genomföras i så stor 

omfattning som möjligt till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. 

Miljökvalitetsnormen för kemisk status i Stora Värtan är god status senast 2027 för TBT. För 

kvicksilver och polybromerade difenyleter finns ett mindre stängt krav, då orsaken till de förhöjda 

halterna är atmosfärisk transport från avlägsna påverkanskällor. Vad mindre strängt krav för 

kvicksilver och polybromerade difenyleter innebär är ännu inte beslutat på nationell nivå. Övriga 

ämnen ska bibehålla god kemisk status. 

 

15.3 PÅVERKANSKÄLLOR 

Påverkanskällorna enligt uppgifter i VISS är urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp och 

atmosfärisk deposition. 

 

15.3.1 Övergödningsämnen 

Nettoinflödet av fosfor till Stora Värta är enligt Naturvatten 1,7 ton årligen, där över 99 % kommer från 

inflöde av havsvatten via Askrikefjärden och Lilla Värtan. Belastningen från land beräknades till drygt 

1,2 ton/år, med huvuddelen från urbana källor och endast en mindre från skog, jordbruk och enskilda 

avlopp. För Stora Värtan finns förmodligen en stor intern fosforbelastning från sedimenten, i 

Hägernäsviken är problemet mer begränsat, enligt Naturvatten. 

 

15.3.2 Jordbruk 

I Täby kommun saknas i princip jordbruksmark inom Stora Värtans avrinningsområde. 
 

15.3.3 Dagvattenutflöde 

Avrinningsområdet till Stora Värtan inom Täby kommun är stort, och omfattar dels områden nära men 

också områden med lite längre avstånd vars dagvatten leds via ledningar till Stora Värtan. Det finns 

också ledningar direkt från Arningeområdet och avfallsdeponin i Hagbyåns avrinningsområde. 

Avrinningsområdet består mestadels av bostadsområden eller verksamhetsområden. Det finns ett 

trettiotal utflöden av dagvatten, de med störst mängd föroreningar är listade i Tabell 15.3.3(1) och 

markerade i Figur 15.3.3(1). Observera att mängderna är beräknade utan hänsyn till den reningseffekt 

som finns i befintliga dagvattenreningsanläggningar, se kommentarer under respektive 

anläggningsnamn samt Tabell 15.3.3(2). 

Figur 15.3.3(1). De största utsläppen av dagvatten till Stora Värtan från Täby kommun, för siffror bakom namn, 
se Figur 15.3.3(1). Observera att mängderna är beräknade exklusive rening i eventuella dammar, se Tabell 
15.3.3(2). 

Kg/år 
Avrinnings- 
område 

 
 
P 

 
 
N 

 
 
Pb 

 
 
Cu 

 
 
Zn 

 
 
Cd 

 
 
Cr 

 
 
Ni 

 
 
Hg 

 
 
SS 

 
 
Oil 

PA 
H 
16 

 
 
BaP 

Arninge, 
Hägerneholm (1) 
Renas i 
Hägernäs- 
bassängen samt 

 
 
 

170 

 
 
 

2100 

 
 
 

14 

 
 
 

19 

 
 
 

130 

 
 
 

0,5 

 
 
 

4 

 
 
 

6 

 
 
 

0,03 

 
 
 

45000 

 
 
 

700 

 
 
 

0,4 

 
 
 

0,04 
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dammar inom 
Arningeområdet 

             

Södra Hägernäs 
(2) Renas i F2 
dammen. 

 

36 

 

290 

 

2 

 

5 

 

20 

 

0,1 

 

2 

 

1 

 

0,006 

 

11000 

 

100 

 

0,1 

 

0,008 

Viggbygärdet (3) 
Renas i 
Viggbydals- 
dammen och 
dike. 

 

 

 

77 

 

 

 

660 

 

 

 

6 

 

 

 

11 

 

 

 

53 

 

 

 

0,2 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

0,02 

 

 

 

26000 

 

 

 

340 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,02 

Viggbydalen (4) 
Renas i 
Viggbydals- 
dammen och 
dike. 

 

 

 

110 

 

 

 

960 

 

 

 

8 

 

 

 

15 

 

 

 

67 

 

 

 

0,3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

0,02 

 

 

 

35000 

 

 

 

450 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,03 

Centrala Täby 
och Enebyberg 
(5) Renas i 
Sjöängs- 
bassängen. 

 

 

 

440 

 

 

 

3700 

 

 

 

26 

 

 

 

50 

 

 

 

200 

 

 

 

1 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

0,06 

 

 

 

120000 

 

 

 

1300 

 

 

 

1 

 

 

 

0,1 

Ådalsvägen, 
Näsbypark (6) 
Reningsdamm 
saknas 

 

 

34 

 

 

280 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

13 

 

 

0,1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0,004 

 

 

8800 

 

 

85 

 

0,0 
9 

 

 

0,007 

Lahäll, 
Sågtorpsvägen 
(7) Renas i 
Lahällsdammen. 

 

 

56 

 

 

500 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

35 

 

 

0,1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

0,008 

 

 

16000 

 

 

150 

 

 

0,2 

 

 

0,01 

Till Stora Värtan 
från Ullnaån och 
Rönningebäcken 

 

390 

 

7900 

 

24 

 

42 

 

233 

 

0,8 

 

9 

 

12 

 

0,07 

 

82000 

 

640 

 

0,7 

 

0,04 
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Figur 15.3.3(1). Områden med störst mängder förorening i dagvatten från Täby kommun till Stora Värtan, 
markerade med ljusblått. För namn på området, se siffror och Tabell 15.3.3(1). Gröna punkter är 
dagvattenutsläpp. 

 

Det finns i Täby kommun fem dagvattendammar för rening innan utsläpp av dagvatten till Stora 

Värtan, se Tabell 15.3.3(2) och Figur 15.3.3(2). Några av dammarna är troligen underdimensionerade 

i förhållande till tillrinnande ytan. 

Tabell 15.3.3(2). Reningseffekt i dagvattenanläggningar innan utsläpp i Stora Värtan Täby kommun, för 
lokalisering se siffor och se Figur 15.3.3(2). 

Dammanläggning Reningseffekt 

Hägernäsbassängen (1) Bassängens storlek motsvarar endast ca 0,4 % av den tillrinnande ytans 
storlek, vilket kan innebära otillräcklig rening. Reningsanläggningar planeras 
inom avrinningsområdet för att bättre rena vattnet från Arninge. En stor del 
av tillrinnande dagvatten kommer att omledas till annan reningsanläggning, 
vilket kommer att göra Hägernäsbassängen bättre dimensionerad för det 
kvarvarande flödet. 

F2-dammen (2) Dammens storlek motsvarar endast ca 0,3 % av den tillrinnande ytans 
storlek, vilket kan innebära otillräcklig rening. 

Viggbydalsdammarna (3) Viggbydalsdammarna samlar vatten från flera mindre avrinningsområden. 
Tillflödet renas i dammar och dike. Dammytorna ligger en bit uppströms i 
avrinningsområdet och motsvarar 0,25 % av tillrinnande områdets yta. Även 

1 

3 

2 

5 

4 

7 
6 
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 om dammarna är små beräknas diken tillsammans med dammarna sannolikt 
ge god rening för avrinningsområdet. 

Sjöängsbassängen (4) Skärmbassängen i kanalens utlopp är till ytan ca 1 ha. Då den på grund av 
väderförhållanden fungerat dåligt kommer den förmodligen att tas bort. 
Reningsgraden för dagvattnet blir då underdimensionerat. 

Lahällsdammen (5) Ca 60 m2 stor och kraftigt underdimensionerad med otillräcklig rening 

 
 

 
Figur 15.3.3(2). Dagvattenanläggningar i Stora Värtans avrinningsområde, Täby kommun. För namn se siffror 
och Tabell 15.3.3(2). 

Enligt beräknar av SMHI bidrar dagvatteninflödet till Stora Värtan ca 1 ton fosfor/år. 
 

15.3.4 Verksamheter 

I Stora Värtans avrinningsområde i Täby kommun finns inga A-verksamheter, men fyra B- 

verksamheter, se Tabell 15.3.4(1) och Figur 15.3.5(1). 

Tabell 15.3.4(1). Verksamheter i Stora Värtans avrinningsområde, Täby kommun 

Anläggning Verksamhet Avrinningsområde Kommentar 

Täby fjärrvärmeverk Förbränning Arningeområdet Ingen direkt 

påverkan på 

vattenkvalitet 

1 

2 

3 

4 

5 
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WaterTech of 

Sweden AB 

Tillverkning av vissa kemiska 

produkter, 

läkemedelssubstanser, 

sprängämnen, pyrotekniska 

artiklar, ammunition 

Arningeområdet Kan ha påverkan 

på 

vattenkvaliteten 

Galten panncentral Förbränning Tibble, Centrala Täby 

och Eneberg 

Ingen direkt 

påverkan på 

vattenkvalitet 

Farmen panncentral Förbränning Viggbygärdet Ingen direkt 

påverkan på 

vattenkvalitet 

 

Det finns ett flertal C-verksamheter inom området, framför allt inom Arningeområdet, söder om 

Rönningebäckens utlopp och i Tibble- området. Det finns många bryggor och två större 

småbåtshamnar, en vid Viggbyholm och en i Näsbyviken. De förhöjda halterna av TBT beror på 

utlakning från båtbottenfärger. 

Det finns båtbottentvättar i båda småhamnarna, vilket leder till mindre användning av båtbottenfärger. 

Tvättarna kan dock i sig leda till lokala utsläpp. 

 

15.3.5 Förorenade/potentiellt förorenade områden 
Det finns ett stort antal förorenade områden och potentiellt förorenade områden i avrinningsområdet till Stora 
Värtan i Täby kommun. För detaljerad info om förorenade/potentiellt förorenade inom avrinningsområdet - ta 

kontakt med Södra Roslagens- miljö och hälsoskyddskontor. 
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15.3.6 Hydromorfologi 

I Täby kommun saknas bedömning i VISS av hydromorfologiska påverkanskällor och inga 

påverkanskällor finns undersökta. Småbåtshamnarna, den stora mängden bryggor och bebyggda 

strandområdet utgör påverkanskällor. Även botten har förmodligen muddrats för att öppna upp för 

farleder eller används som dumpningsplats. 

 

15.4 FÖRBÄTTRINGSBEHOV 

 
15.4.1 Övergödningsämnen 

Enligt beräkningar från Vattenmyndigheten och Naturvatten behöver fosforinflödet minska med mellan 

25 och 30 %, vilket motsvarar 300 till 400 kg /år, för att Stora Värtan ska uppnå god status. För de 

bottenområden som frisläpper fosfor finns det behov av att reducera fosfortillförseln. 

 

15.4.2 Miljögifter 

Halterna av TBT i sediment behöver reduceras till under gränsvärde, en reducering på 99 % enligt 

Naturvatten. Det finns också ett stort behov av att förbättra kunskapsläget om övriga föroreningar i 

sediment i olika delar av Stor Värtan och Hägernäsviken, då påverkanstrycket har varit och fortfarande 

är stort. Kunskap om eventuella dumpningsställen behöver förbättras. 

 

15.4.3 Hydromorfologi 

Förbättringsbehovet för hydromorfologi i Stora Värtan är svårt att kvantifiera då huvuddelen av 

strandnärområdet inom Täby kommun är bebyggt eller anlagt och det saknas uppgifter om 

bottenförhållanden. Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer är endast stödjande till bedömningen av den 

sammanlagda ekologiska statusen, och det kan inte anses vara prioriterat att förbättra 

hydromorfologiska parametrar. Dock är det viktigt att tillse att status inte försämras vid nya 

exploateringar. 

 

15.5 ÅTGÄRDER 

Åtgärdsförslagen i VISS för Stora Värtan, se Tabell 15.5(1). För övergödning utgår förslagen från 

reduktionsbehovet av fosfor och baseras på teoretiska schablonberäkningar och generaliseringar 

utifrån nationella underlag. I VISS finns också inkluderat åtgärdsförslag för Ullnaån, som inte ingår i 

nedan tabell. De föreslagna åtgärderna tar inte hänsyn till utförda åtgärder eller lokal information. 

Tabell 15.5(1). Åtgärdsförslag i VISS för Stora Värtan. Källa VISS, 2018-03-23. 
 

Åtgärd Effekter Storlek Kostnad Åtgärdens 
livslängd 

Kommentar WSP 

Anpassade 
skyddszoner på 
åkermark 

Minskning 
totalfosfor 
0,82 kg/år 

5,5 st 8 300 kr 5 år Inget behov i Täby 
kommun 

Dagvattenåtgärder Minskning 
totalfosfor 
550 kg/år 

18 ha 50 000 000 kr 25 år Stort behov även i Stora 
Värtan 
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 Minskning 
totalkväve 
1200 kg/år 

    

Våtmark, 
fosfordamm 

Minskning 
totalfosfor 
3,4 kg/år 

Minskning 
totalkväve 34 
kg/år 

0,05 ha 43 000 kr 30 år Kan finnas behov i 
Ullnaåns utlopp 

Enskilda avlopp till 
normal 

Minskning 
totalfosfor 27 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 36 
kg/år 

81 st 6 300 000 kr 20 år Inte relevant för Stora 
Värtan 

 

15.5.1 Jordbruk 

Då det saknas jordbruksmark inom Stora Värtans avrinningsområde i Täby kommun, finns det heller 

inga åtgärder riktade mor jordbruket. 

 

15.5.2 Avlopp och dagvatten 

Det finns inga enskilda avlopp i Stora Värtan avrinningsområde i Täby kommun. 

Täby kommun har långt kommen planering vad avser dagvattenhantering från verksamhets- och 

handelsområdet i Arninge. Delar av dessa förslag innebär dagvattendammar i Ullnaåns 

avrinningsområde, delar av dem utökade reningskapaciteter på dagvattenanläggningar som avvattnas 

mot Stora Värtan. Då det finns mer detaljerade utredningar av dessa ingår de inte bland nedan 

diskuterade åtgärdsförslagen, även om de är prioriterade åtgärder. 

För övriga delavrinningsområden till Stora Värtan finns ytterligare planerade dagvattenanläggningar, 

se Figur 15.4.2(1). Då dagvatten är den största föroreningskällan för Stora Värtan i Täby kommun är 

det viktigt att bästa möjliga rening görs innan utsläpp till viken. 
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Figur 15.4.2(1). Eventuellt planerade reningsanläggningar för Stora Värtan avrinningsområde i Täby kommun, 
inringat i rött. 

Utifrån beräknad föroreningsbelastning från respektive delavrinningsområde samt förväntad rening i 

Sjöängskanalen och bassängen, bör främst avrinningen från centrala Täby och Enebyberg ner till 

Sjöängskanalen prioriteras att åtgärdas. Utanför kanalen finns en skärmbassäng med flytande 

våtmarker i utloppet, men is och väderförhållanden innebär att våtmarkerna kommer att behöva tas 

bort. Skärmbassängen ska eventuellt vara kvar, men då med mycket lägre reningskapacitet. 

Landområdet runt själva Sjöängskanalen är inte lämpligt för anläggning av dagvattendamm. Då en 

stor del av dagvattnet kommer från centrala Täby via en tunnel, är det lämplig att placera 

dagvattendammar och fördröjningsmagasin innan vattnet leds ned i tunneln som går till 

Sjöängsbassängen. En del av de eventuellt planerade dagvattenanläggningarna ligger inom detta 

avrinningsområde, och det är viktigt att nya exploateringar har lokalt omhändertagande av dagvatten. 

Totala behovet av yta för dagvattendammar beräknas till minst 4,5 ha, gärna 8 ha för optimal 

reningskapacitet. 

 
Beräknad föroreningsmängd som rinner med dagvattnet till Viggbydalsdammarna är relativt hög. En 

viss rening av dagvattnet sker i tillflödesdiken men exklusive denna rening är beräknad minsta 

totalstorlek för dammen ca 1,2 ha, och ca 2 ha för optimal reningskapacitet. Nuvarande damm är 0,2 

ha. 

Även reningskapacitet i F2-dammen behöver ökas till minst totalt 0,4 ha, gärna 0,6 ha för att på 

optimalt sätt minska föroreningsmängden till Hägernäsviken. Detta område är inte utmärkt för framtida 

dagvattenhantering av Täby kommun. 

Det idag orenade utsläppet vid Ådalsvägen/Näsbydal behöver åtgärdas, och området är markerat av 

Täby kommun för framtida dagvattenhantering. Om möjligt kan de mindre utloppen från 

avrinningsområden norr och söder om dammen (Höglandsvägen och Bastuholmsvägen) kopplas på 

den planerade dammen. Dammen behöver vara minst 0,4 ha, gärna 0,7 ha för optimal 

reningskapacitet. 

Lahällsdammens reningskapacitet är kraftigt underdimensionerad. Dammytan behöver vara minst 0,6 

ha, gärna 1 ha för optimal rening. 





110 | 10258761 • Lokalt åtgärdsprogram för Täby kommun 

 

 

15.5.3 Miljögifter 

Finns ett stort behov av att utreda potentiellt förorenade område inom Stora Värtans 

avrinningsområde. Prioriteringsordning av områden bör ske i samråd med Södra Roslagens miljlö- 

och hälsoskyddskontor. 
 

För de förhöjda halterna av TBT i sedimenten är åtgärden att ta bort de förorenade massorna. Detta är 

möjligt om de förorenade massorna ligger väl samlat. Om föroreningen är spridd över stora områden  

är det svårt att undvika att föroreningarna virvlar upp i vattenfasen och orsakar mer skada än om de  

får ligga kvar. Då kan åtgärden vara att låta TBT-föroreningarna ligga kvar och täcka över dem, 

antingen med massor eller genom naturlig sedimentation. För att minska en fortsatt spridning av TBT 

och föroreningar från båtar har båttvättar anlagts i båda småbåtshamnarna. För att säkerställa att de 

inte bidrar med föroreningar så som tvättprodukter eller färgrester behövs kontroll av utsläppsvatten. 

 

15.5.4   Hydromorfologi 

För att ge förslag på hydromorflogiska åtgärder för Hägernäsviken och Stora Värtan behöver en 

hydromorflogisk undersökning för hela vattenförekomsten genomföras. 
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Tabell 14.5(2). Lokala förslag på åtgärder för samtliga påverkanskällor i Stora Värtan, Täby kommun, i 
prioritetsordning. 

Påverkanskälla Föreslagen åtgärd Storlek åtgärd Effekt Ansvarig 

Dagvatten Dagvattenrening inom 
upptagningsområde 
för Sjöängskanalen 
och bassängen 

Beräknad total yta 
av 
dagvattendammar 
inom 
avrinningsområdet, 
5 ha, en del 
områden 
markerade av Täby 
kommun 

Minskning 
totalfosfor 150 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 350 
kg/år 

TSA/VA 

Dagvatten Dagvattenrening vid 
Lahällsdammen 

0,8 ha Minskning 
totalfosfor 25 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 55 
kg/år 

TSA/VA 

Dagvatten F2-dammen 0,5 ha Minskning 
totalfosfor 15 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 35 
kg/år 

TSA/VA 

Dagvatten Dagvattendamm vid 
Ådalsvägen/Näsbypark 

0,5 ha Område 
markerat av Täby 
kommun 

Minskning 
totalfosfor 15 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 35 
kg/år 

TSA/VA 

Dagvatten Dagvattenrening vid 
Viggbydalsdammarna 

Område markerat 
av Täby kommun, 
behöver utöka 
minst 1 ha 

Minskning 
totalfosfor 30 
kg/år 

Minskning 
totalkväve 70 
kg/år 

TSA/VA 

TBT Muddring, 
efterbehandling 

De mest 
förorenade 
sedimenten 

Reducering 
miljögifter 

EMHP & ev 
ÖFV 

 

15.5.5 Kunskapshöjande undersökningar 

Oklassade förorenade områden innebär att kunskapen om dem är låg. De kan innebära en risk för att 

föroreningar läcker till vatten. Då avrinningsområdet för Stora Värtan innehåller en stor mängd både 

förorenade områden (riskklassade) och potentiellt förorenade områden (oklassade) är det inte möjligt 

att hantera samtliga. Ett fåtal behöver prioriteras för vidare undersökningar, då det dels finns risk för 

att PFAS-föroreningar och annat sprids till Stora Värtan. 
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Genom att inventera TBT-förekomsten i sediment i småbåtshamnarna kan problemet kvantifieras och 

eventuella åtgärder specificeras. Utsläpp från de nuvarande båttvättarna behöver kontrolleras och vid 

behov åtgärdas med rening av tvättvatten innan utsläpp. För att inventera ev muddringar och 

dumpningsplatser samt ge förslag på åtgärder behöver hela Stora Värtan inventeras för 

hydromorfologiska påverkanskällor. 

Tabell 14.5.5(1). Behov av kunskapshöjande undersökningar i Stora Värtan, Täby kommun, i prioritetsordning 
 

Påverkanskälla Kunskapsbehov Motivering Ansvarig 

Potentiellt 
förorenade 
områden 

Inventering förorenat 
område 

PFAS-föroreningar kan finnas EMHP & ÖFV 

Inventering sediment 
TBT 

Utbredning och halter Gå det/lämplighet att 
muddra 

EMHP 

Båttvättar Utsläpp från båttvättar Kan innehålla föroreningar ÖFV 

Hydromorfologiska 
påverkanskällor 

Hydromorfologisk 
utredning Stora Värtan 

Utredning påverkanskällor 
och åtgärder 

EMHP 
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16 ANNAT VATTEN 
 

Dagvatten från två mindre områden i Skarpäng leds via ett dagvattenmagasin (stenkista) respektive 

skogsdike till Rösjön, som ligger i Sollentuna kommun. Mängderna av näringsämnen och föroreningar 

från områdena är små, se Tabell 16(1) och renas dessutom ytterligare i stenkistan respektive 

skogsdiket innan utsläpp till sjön. 

Tabell 16(1). Föroreningsmängder beräknade till Rösjön innan rening. 

Kg/år 

 
P 

 
N 

 
Pb 

 
Cu 

 
Zn 

 
Cd 

 
Cr 

 
Ni 

 
Hg 

 
SS 

 
Oil 

PAH 
16 

 
BaP 

2 20 0,1 0,2 0,9 0,006 0,06 0,08 0,0002 500 5 0,006 0,0005 

 

Vatten från ett mindre område med naturmark norr om Ullnasjön inom Täby kommun rinner till 

Grötsjön, Vallentuna kommun. Mängderna av näringsämnen och föroreningar från områdena är små, 

se Tabell 16(2). 

Tabell 16(2). Föroreningsmängder beräknade till Grötsjön. 

Kg/år 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Oil PAH 16 BaP 

0,5 11 0,04 0,08 0,2 0,001 0,02 0,04 0 180 2 0 0 
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17 SAMMANFATTNING, SLUTSATSER OCH 
PRIORITERING FÖR VATTEN- 
KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER I TÄBY 
KOMMUN 

 
17.1 PÅVERKANSKÄLLOR I TÄBY KOMMUN 

Generellt sett är den ekologiska statusen sämre än god beroende på övergödning i de flesta av Täbys 

sjöar och vattendrag, se Tabell 17(1). Påverkanskällor för övergödning inom Täby kommun är  

generellt sett dagvatten från bostadsområden, infrastruktur och verksamheter samt avrinning från 

jordbruksmarker och djurgårdar/betesmarker. För vissa sjöar, främst Vallentunasjön, är den interna 

fosforbelastningen hög. 

De större sjöarna och vattendragen har en stor andel brukad eller anlagd mark i närområdet. 

Vattendragen är ofta rätade och kanaliserade och Karbyån, Hagbyån, Rönningebäcken och Ullnaån är 

i princip diken snarare än bäckar. Det finns också ett flertal vägpassager och dämmen som utgör 

passagehinder för fisk och biota. Stora Värtan har förmodligen både muddrats för att skapa farleder 

och använts som dumpningslokal. 

Den kemiska statusen är i majoriteten av sjöarna och vattendragen god förutom för kvicksilver och 

polybromerade difenyleter, se tabell 17(1). Dessa ämnen är statusklassificerade utifrån nationella 

underlag och har förhöjda halter i samtliga svenska ytvatten. Identifierade påverkansrisker för 

föroreningar är dagvatten, bekämpningsmedel från jordbruk, golfbanor och koloniområden samt 

avrinning från förorenade och potentiellt förorenade områden. 

 

17.2 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

Då övergödning är det största miljöproblemet i Täby kommun bör åtgärder för att minska inflödet av 

fosfor till sjöarna och vattendraget vara prioriterade, se Tabell 17(1). För dagvattenutsläpp finns det 

ofta reningsanläggningar i form av dagvattendammar som reducerar näring och föroreningar innan 

utsläpp, men dessa dammar kan behöva utökas och/eller kompletteras i vissa områden. För utsläpp 

från jordbruksmarker kan våtmarker (på land eller i vatten) och fosfordammar eller förbättrade 

kantzoner vara ett alternativ för att reducera näringsämnen. Även åtgärder för att minska 

fosforläckaget från större djurgårdar/stall med tillhörande betesmarker kan behövas. Här är det främst 

hantering av stallgödsel på åkermarken samt information till verksamhetsansvarig som är lämpliga 

åtgärder. 

Även om de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna endast är stödjande i bedömningen av den totala 

ekologiska statusen behöver åtgärder vidtas i syfte att ge bättre vattenkvalitet och öka passerbarheten 

för fisk och annan fauna mellan olika vatten. Åtgärder för vattendragen kan vara att göra åfåran mer 

naturlig, inklusive träd för beskuggning, korrigera fellagda vägtrummor och kulvertar samt 

omkonstruera dämmande sektioner så att faunapassage blir möjlig. För att avgöra behov av och 

lämplighet för åtgärder behövs ofta ett platsbesök, där vattendragets hydromorfologiska 

påverkanskällor identifieras tillsammans med lämpliga åtgärder. För Stora Värtan behöver 

vattenförekomstens hydromorfologiska påverkanskällor identifieras och kvantifieras innan lämpliga 

åtgärder kan vidtas. 

För kvicksilver och polybromerade difenyleter är påverkanskällorna inte lokala. Därför föreslås inga 

åtgärder för dessa ämnen. Även förhöjda halter av PFOS i Vallentuna sjön saknar lokal 

påverkanskälla i Täby, men det kan finnas potentiella källor i Vallentuna. Det är viktigt att fortsätta 

övervaka så att inte halterna ökar. Inom avrinningsområdet för Stora Värtan finns områden som kan 

läcka PFOS 
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,även om avståndet är relativt stort. För att undvika vidare spridning behöver detta undersökas. Det 

finns också förhöjda halter av TBT i sediment inom Stora Värtan. Dessa sediment kan behöva 

åtgärdas beroende på utbredningsområde och halter. För övriga miljögifter finns inget formellt 

förbättringsbehov då statusen är god. Det kan trots det vara lämpligt att vidta åtgärder i syfte 

reducera risken för föroreningar. 

Det finns inom Täby kommun ett flertal oklassade potentiella förorenade områden. Detta skapar en 

osäkerhet om vilka föroreningar som finns och hur de kan påverka vattenkvaliteten. Med prioritering 

utifrån avstånd till vatten (inklusive avledning i diken/dagvatten) bör Täby kommun göra en översiktlig 

riskbedömning för respektive av dessa oklassade områden. Då Täby kommun expanderar och förtätas 

behöver många förorenade områden och potentiellt förorenade områden inventeras och vid behov 

åtgärdas innan området kan användas. Därmed pågår det ett arbete med att förstärka kunskapen och 

reducera föroreningsrisken. 

Tabell 17(1). Huvudsakliga påverkanskällor och prioriterade åtgärder i sjöar och vattendrag i Täby kommun. 
 

Namn Nuvarande 
ekologisk 
status 
(Natur- 
vatten) 

Nuvarande 
kemisk 
status 
(Natur- 
vatten) 

Huvudsakliga 
påverkanskällor 

Prioriterade åtgärder 
i respektive vatten 

Prioritering 
mellan vatten, 
inklusive 
motivering 

Gullsjön God God Saknas Inga Låg 

Karbyån God God Dagvattenutsläpp, 
rätat/ kanaliserat, 
vandringshinder, 
golfbana 

Näringsreduktion vid 
utloppet till 
Vallentunasjön 
(våtmark eller 
flytande våtmark i 
utlopp 
Vallentunasjön) 

Dagvattenåtgärd 
Prästgård inkl 
avrinning från Täby 
kyrkby 

Kontroll av rening i 
befintliga 
dagvattenanläggning 
ar, inklusive 
bekämpningsmedel i 
Skogbergadammen 

Hög 
(fosforreduktion 
till 
Vallentunasjön) 

 
 

 
Hög 
(fosforreduktion 
till 
Vallentunasjön) 

Medel (reduktion 
av föroreningar 
till 
Vallentunasjön) 

Vallentuna- 
sjön 

Otillfreds- 
ställande 

Uppnår ej 
god (PFOS) 

Internbelastning 
jordbruksmark, 
golfbana 

Reduktion av fosfor 
från Karbyån, se ovan 

Våtmark i diket från 
Skålhamraområdet 

Fosfordamm 
uppströms i dike från 
Fittja 

Hög 

 
Hög 
(fosforreduktion) 

Medel ( mindre 
fosforreduktion) 

 

Hög (mycket hög 
internbelastning) 
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    Utred 
aluminiumbehandling 
av bottensubstrat 

Fortsätt 
reduktionsfiska 

 

Hög (inför 
utvärdering) 

Hagbyån Otillfreds- 
ställande 

God Dagvattenutsläpp, 
deponi, rätat 
/kanaliserat, 
vandringshinder, 
jordbruksmark 

Reningsanläggning i 
dike från Hagby 
(södra sidan) 

 

 
Utredning och 
omkonstruktion av 
dämme för att tillåta 
faunapassage vid alla 
flöden 

Kontroll av 
deponiutsläpp 

 

 
Kantzon inklusive 
träd mellan dämmet 
och Kvarnsjön 

Hög (stora 
mängder näring 
och risk för 
förorening) 

 

Medel (beror på 
vad som ska 
passera) 

 

 

Medel 
(kontrollera även 
mängd) 

 

Låg (beror på vad 
som ska passera) 

Käringsjön God God Saknas Saknas  

Mörtsjön Måttlig God Dagvatten Kontroll och 
utbyggnad av rening 
för i dagvatten inom 
området 

Medel (rening av 
vatten till 
Mörtsjöbäcken 
och Fjäturen, 
fiskvatten) 

Mörtsjö- 
bäcken 

Osäker Osäker Saknas Våtmark i utloppet 
till Fjäturen, i syfte 
att reducera 
näringsämnen från 
Mörtsjön 

Eventuellt 
dagvattenåtgärder 
tillsammans med 
Mörtsjön 

Medel (beror på 
reningsgrad på 
vatten från 
Mörtsjön) 

 

Medel (dagvatten 
kan ledas direkt 
till 
Mörtsjöbäcken) 

Fjäturen Otillfreds- 
ställande 

God Förorenade 
sediment, 
internbelastning 
fosfor 

Åtgärd för 
internbelastning inte 
prioriterat förrän 
externt fosforinflöde 
reducerats 

Låg (inte 
prioriterat förrän 
externt 
fosforinflöde 
reducerats) 

Ullnasjön Otillfreds- 
ställande 

God Deponi, golfbana, 
dagvatten, 
koloniområde 

Reningsanläggning i 
avrinningsvatten från 
deponin, inklusive 
rening av östra dikets 
utflöde 

Fosfordamm i dike 
från koloniområde 

Kontroll av 
reningsgrad, inklusive 

Hög (stora 
mängder 
föroreningar 
riskerar att rinna 
in i Ullnasjön) 

Låg (relativt låg 
inrinning) 

Medel (dammar 
tillräckligt stora, 



10258761 • Lokalt åtgärdsprogram för Täby kommun | 117 

 

 

 

    bekämpningsmedel i 
dammar inom 
golfbana och från 
koloniområde 

men fungerar 
de?) 

Ullnaån Måttlig God Dagvatten Dagvattendamm i 
utflödet till 
Hägernäsviken 

 

 

Dagvattendamm i 
diken från E18 och 
väg 274 

Hög (kan 
reducera stora 
mängder näring 
och föroreningar 
till Stora Värtan) 

Låg (om ovan 
åtgärd 
genomförs) 

Rönninge- 
sjön 

gfOtillfredsst
äl lande 

God Jordbruksmark, 
dagvatten, 
förorenat område 

Fosfordamm/ 
våtmark i diket från 
Rönninge 

Dagvattendamm i 
utflöde vid 
Sommarvägen 

 

 

 

Kontroll och ev 
förbättrad rening 
uppströms för 
Löttingeområdet 

Hög (sjön har ett 
högt värde för 
aktivt friluftsliv) 

Medel (ger 
endast en mindre 
mängd 
näringsämnen till 
sjön) 

 

Medel 
(Löttingedammen 
kan ev behöva 
komplettas 
uppströms med 
fosforreduce- 
rande åtgärder i 
jordbruksmarken) 

Rönninge- 
bäcken 

Osäker God Rätat/kanaliserat, 
vandringshinder, 
koloniområde 

Omkonstruktion av 
dämme för att tillåta 
faunapassage vid alla 
flöden 

 

Inventering av 
konnektivitetshinder 

Undersökning av 
bekämpningsmedel i 
dike från 
koloniområde 

Medel (beror på 
vad som ska 
passera) 

 

 
Medel (beror på 
vad som ska 
passera) 

Låg (har god 
kemisk status) 

Stora Värtan Måttlig Dålig Dagvatten, 
föroreningar, 
hydromorfologi 

Dagvattenåtgärder 
 

TBT-undersökning 
sediment 

Hög (reducera 
föroreningar) 

Medel (inte 
akuttoxiskt) 



118 | 10258761 • Lokalt åtgärdsprogram för Täby kommun 

 

 

 

    Inventering av 
förorenade områden 

 

 

 
Hydromorfologisk 
botteninventering 

Hög  
 

 

 

 

Medel (inför 
åtgärder) 
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