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1. Bakgrund och Syfte 
Sweco har fått i uppdrag att upprätta ett tilläggs-PM över ytterligare reningsåtgärder till tidigare 
utförd dagvattenutredning för verksamhetsområde Kil1. Inom området planerar Nacka och 
Värmdö kommun att tillsammans bygga en kretsloppscentral samt ge plats för handel och 
småindustri. Ytterligare rening behövs för att möta satta miljökvalitetsnormer (MKN) för 
recipienten Baggensfjärden dit det södra avrinningsområdet avvattnas. Förslag på 
reningsåtgärder som kan placeras i det södra avrinningsområdet ska därför utredas. Det är 
framförallt fosforreduktion som är målet med åtgärderna, men även total rening av andra ämnen 
efter reningsåtgärder ska undersökas. 
 
Uppdraget innefattar att föreslå möjliga åtgärder inom detaljplanens område. Även att utreda 
möjligheten till förbättrad fosforrening i tidigare föreslagen damm samt att utreda om den 
markanvändning som använts i tidigare utredning bör korrigeras. Målet är att besvara 
frågeställningen om det är möjligt att göra planen fosforneutral. Detta innebär att åstadkomma 
rening som avskiljer 6,25 kg fosfor per år. Det motsvarar 95 % rening av den fosformängd som 
är beräknad efter exploatering enligt planförslaget. Förslag på planbestämmelser för att uppnå 
förbättrad fosforavskiljning inom området skall också ges.  Termen ”fosfor” används 
genomgående i rapporten och syftar då på totalfosfor, alltså både fosfat och organiskt bundet 
fosfor.  
 
För bakgrundsinformation om området, geologiska förutsättningar och recipienten se utförd 
dagvattenutredning1. Detta tilläggs-PM berör inte planområdets norra avrinningsområde. 

2. Utredning markanvändning 
En fördjupad undersökning av det befintliga skogsområdet som en del av detaljplanen täcker 
har utförts. Undersökningen berörde vilken avrinning som är trolig i det kuperade, och delvis 
hällmarkstäckta, området. Vid platsbesök sågs en kraftig vegetation täcka majoriteten av 
hällmarkerna med ett tjockt lager av mossa och ris. Områdets kuperade yta innefattar många 
lokala nedsänkningar där vatten kommer bli stående även om området totalt sett sluttar. Utifrån 
denna insyn så bedöms tidigare använd avrinningskoefficient för skogsmarksområdet, 0,05, 

                                                      
1 Dagvattenutredning, Verksamhetsområde Kil, Tobias Renlund, Sweco 2016-10-03. 
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vara en bra uppskattning. Hade området bestått av mer berg i dagen och färre lokala lågpunkter 
hade det funnits anledning att höja denna avrinningskoefficient.  

Bilder nedan är tagna vid platsbesök 2017-06-28 (Figur 1). Den bild markerad med grön ram är 
tagen i utkanten av aktuellt planområde. Marken här är lägre belägen än marken på de bilder 
som är tagna vid den blå cirkeln. I detta lägre liggande område var markvegetationen frodig. 
Längre upp på berget fanns en del synliga berghällar medan de flesta var täckta av ett lager 
mossa samt annan växtlighet (se bilder med blå ram, Figur 1).  

 

 
Figur 1. Bilder tagna av skogsmark inom det södra delavrinningsområdet planeras. Bilderna är tagna vid 
två olika platser (markerade med blå och grön cirkel i bild överst till höger) och färg på ram indikerar vid 
vilken plats bilderna togs. 

3. Ytterligare reningsåtgärder 
Ytterligare reningsalternativ i form av växtbäddar utreds på ytorna där kretsloppscentral och 
handel/småindustri planeras (Figur 2). Fokus läggs på växtbäddar då de har en hög avskiljning 
av fosfor jämfört med andra möjliga reningsåtgärder. Det finns även inom situationsplaner utritat 
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gröna områden där dessa delvis skulle kunna placeras. Reningseffekt av att rena dagvatten 
från den större gatan i ett gräsklätt dike har även undersökts. Dikesplacering och gata kan ses i 
Figur 2.  

På den norra delen av det södra avrinningsområdet planeras en kretsloppscentral. Detta 
område anges som område A1 i Figur 2 nedan. På den södra delen planeras småindustri och 
handel vilket anges som område A2 i figuren. 

3.1 Växtbäddar 

Beräkningar har gjorts för att undersöka rening av fosfor vid en ökande andel växtbäddar i 
områdesytan. Området med kretsloppscentral (område A1, Figur 1) och området med handel 
och småindustri (Område A2, Figur 2) har beräknats separat. 

I situationsplanen finns några gröna ytor inritade i området för kretsloppscentralen (Figur 3). 
Dessa har en sammanlagd area på 0,143 ha och motsvarar ca 5 % av hela ytan A1.  

Figur 2. Plankarta, 2017-05-15, med markerad indelning av område för föroreningsberäkningar samt 
förslag på placering av dike. 
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Figur 3. Grönytor i situationsplan för område A1, kretsloppscentral, uppgår till sammanlagt ca 1430 m2. 

Genom att öka andelen växtbäddsyta inom området uppnås en större avskild mängd fosfor och en mindre 
utloppsmängd från området (Tabell 1 och Tabell 2). När en större andel av området består av grönyta 
jämfört med att vara hårdgjort minskar även den totala föroreningsmängd som genereras i området.  
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Tabell 1. Åstadkommen rening och resulterande fosforbelastning från område A1 vid olika andel 
växtbäddsyta. Andelen växtbäddsyta anges från 0 – 50 % och motsvarande beräknad fosforbelastning 
anges. 

A1 Kretsloppscentral 
Hårdgjord yta 
(ha) 

Växtbäddsyta 
(ha) 

Andel 
Växtbäddsyta 
(%) 

Avskild mängd 
fosfor i 
växtbäddar 
(kg/år) 

Fosforbelastning 
från A1 efter 
rening i 
växtbäddar 
(kg/år) 

2,74 0,00 0 0 3,2 
2,60 0,14 5 1,1 1,9 
2,46 0,27 10 1,4 1,5 
2,33 0,41 15 1,6 1,2 
2,19 0,55 20 1,7 0,95 
2,05 0,68 25 1,7 0,77 
1,92 0,82 30 1,7 0,64 
1,78 0,96 35 1,7 0,52 
1,64 1,09 40 1,5 0,48 
1,50 1,23 45 1,4 0,45 
1,37 1,37 50 1,3 0,42 

 
Den maximala avskilda mängd fosfor som beräknas kunna avskiljas i växtbäddar uppgår till 1,7 
kg/år. Detta uppnås vid en utbyggnad med 20 % växtbäddar. Görs hela 50 % av område A1 till 
växtbäddsyta blir utsläppsmängden från området 0,42 kg/år. En så stor andel växtbäddar kan 
dock inte anses rimligt att uppnå. För att rening i växtbäddarna ska vara möjligt är det viktigt att 
höjder i området planeras så att dagvatten avrinner till dessa. 
 
Likt i område A1 så stagnerar avskild mängd fosfor i växtbäddar vid 20 % utbyggnad (Tabell 2) 
även i område A2. En avskild mängd på 1,4 kg fosfor uppnås då. 
 
Tabell 2. Södra delen av avrinningsområde Söder som planeras för Handel/ småindustri. Andelen 
växtbäddsyta anges från 0 – 50 % och motsvarande beräknad fosforbelastning anges. 

A2 Handel/ småindustri 
Hårdgjord yta 
(ha) 

Grönyta 
(ha) 

Andel 
Växtbäddsyta 
(%)  

Reducerad 
mängd fosfor, 
rening i växtbädd 
(kg/år) 

Fosforbelastning 
(kg/år) 

1,87 0,00 0 0 2,9 
1,78 0,09 5 0,93 1,9 
1,68 0,19 10 1,2 1,4 
1,59 0,28 15 1,3 1,2 
1,50 0,37 20 1,4 0,98 
1,40 0,47 25 1,4 0,81 
1,31 0,56 30 1,4 0,67 
1,22 0,65 35 1,4 0,56 
1,12 0,75 40 1,4 0,45 
1,03 0,84 45 1,3 0,40 
0,94 0,94 50 1,2 0,37 

 
Summering av fosforbelastning från område A1 och A2 vid 0 % växtbäddar blir 6,3 kg/år. Detta 
skiljer från den mängd på 6,6 kg/år som anges i tidigare utförd dagvattenutredning. Detta beror 
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på att vägen som ses i Figur 2 räknas separat för att renas i ett dike, istället för som del av 
kretsloppscentralen. Fosforbelastning från vägen är därför ej medräknad här. 

I Figur 4 kan det ses att fosforbelastningen ut från områdena blir mindre ju mer växtbäddar som 
anläggs. Den totala avskiljningen (reducerad mängd) i anläggningarna stagnerar dock vid en 
utbyggnad av ca 20 % växtbäddar.  

  

 
Figur 4. Fosforbelastning och reduktion i mängd relaterat till andelen växtbäddsyta. Även 
fosforbelastningen innan exploateringen är angiven. Lodrätt streck indikerar 5 % växtbäddsandel som 
motsvarar den mängd grönyta som finns i befintlig plan. 

Upp till ca 5 % växtbäddsyta inom planområdet ses en drastisk ökning i reningseffektivitet (blå 
kurva, Figur 4). Därefter sker en mer långsam förbättring i takt med att andelen växtbäddar inom 
området ökar. Reningsgraden (avskild mängd fosfor) minskar när växtbäddar utgör ca 40 % av 
ytan. Detta beror på att andelen grönyta jämfört med hårdgjord yta ökar så blir området renare 
och inloppshalten fosfor till växtbäddarna minskar, därmed även reningsgraden. Utifrån dessa 
resultat vore det fördelaktigt att få till minst 5 % grönyta inom område A1 och A2. Dessa 
grönytor bör även utformas som biofilter, växtbäddar, för att få en effektiv rening.  
 
Det antas i vidare beräkningar att dagvatten som renas i växtbäddar kommer ledas vidare till 
dammen via dränledning och dagvattenledningar. Beroende på omkringliggande marks 
genomsläpplighet kan det vara möjligt att låta vatten infiltrera till omgivningen. Detta skulle 
medföra minskat flöde till dammen och recipienten, samt ökad påfyllning av grundvattnet i 
området.  Därmed även minskade föroreningsmängder till recipienten. Område A1 som består 
av kretsloppscentral bör ha ett tätt system då farligt avfall hanteras på platsen. 
Infiltrationsmöjligheter i område A2 beror, förutom geologiska förutsättningar, på vilka 
verksamheter som där blir aktuella.  

3.2 Dike 
Längs med vägen bedöms det vara möjligt att anlägga ett ca 230 m långt dike. Vägdagvatten 
har antagits kunna ledas till diket. Dike med bredd 1 m och 1,5 m har undersökts med ett djup 
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på 30 cm. Ett större dike ger något bättre avskiljning av fosfor (Tabell 3). Placering av diket kan 
ses i Figur 1 ovan. På vägen har det antagits vara ca 2000 fordon per dygn. Detta är något 
avrundat uppåt från den dygnsmedeltrafik som uppskattats i trafikutredning från 20142. 
Tabell 3. Avrinningsområde och dikesyta som behövs om diket görs 1m eller 1,5 m brett. Avskild mängd 
fosfor och fosforbelastning som beräknas finnas i utloppsvattnet från diket presenteras. 

 Gata rening i dike 
Dikesbredd 
(m) 

Area väg 
(Avrinnings-
område) 

Area Dike 
(ha) 

Fosforbelastning 
före 
(kg/år) 

Avskild mängd 
fosfor 
(kg/år) 

Fosforbelastning 
Efter 
(kg/år) 

1 0,40 0,020 0,33 0,091 0,24 

1,5 0,40 0,029 0,33 0,098 0,23 

 

I diket beräknas en reningseffekt på ca 43 % av fosfor åstadkommas. Den utloppsmängd som 
kommer att ledas vidare till dammen beräknas bli 0,23 kg/år istället för 0,33 kg/år ifall ett dike 
anläggs.  

3.3 Andra alternativ 

Förutom rening i växtbäddar kan exempelvis magasin med filter anläggas. Enligt StormTac har 
dessa en ungefärlig rening av fosfor på ca 45 %. Detta är en lägre reningseffekt än vad som 
beräknas åstadkommas i växtbäddar. 

Ett exempel på den typ av magasin är EcoVault som är ett filterförsett betongmagasin. Det har 
ett galler samt en försedimenteringsdel för större partiklar. I filterdelen kan olika filtermaterial 
användas. Filtermaterialet kan skräddarsys efter vilka föroreningar man vill få bort, även lösta 
fraktioner. Anläggningen har litet platsbehov och är förhållandevis billig men den kräver mer 
frekvent skötsel. Ett magasin kan anläggas nedströms i ledningsnätet och då rena dagvatten 
från de olika områdena.  

3.4 Rening i serie 
Ifall växtbäddar och dike anläggs så kommer dagvatten från området gå igenom två 
reningssteg. Först renas vattnet i växtbädd eller dike för att sedan via dagvattenledning ledas till 
dagvattendammen söder om området. I en damm uppnås ca 60 % avskiljning av fosfor enligt 
källor i StormTac. Denna reningseffekt har beräknats på den fosforbelastning som bedöms 
finnas i dagvattnet från planområdet efter de första reningsstegen.  
 
Dagvatten efter rening i diket har en beräknad fosforbelastning på 0,23 kg/år (räknat på den 
största dikesarean). Dagvatten som lämnar område A1 och A2 innehåller olika mängder fosfor 
                                                      
2 Nilsson, J., & Storkitt, A. (2014). Verksamhetsområde Kil- Trafikutredning. Värmdö kommun och Nacka 

kommun. 
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beroende på hur stor del av området som upplåts till växtbäddar. Dammens reningseffekt antas 
vara 60 %, dvs. att 40 % av inkommande fosformängder till dammen kommer finnas med i 
utloppsvattnet som går till recipienten. Detta utflöde innehar då total belastningsmängd för hela 
det södra delavrinningsområdet. 
  
För att visa resultat efter rening i dike, växtbäddar och damm har fosforbelastning från området 
efter det första reningssteget summerats. Därefter sker rening i dammen och 40 % av 
inkommande fosforbelastning följer sedan med utflödet som rinner vidare till recipienten 
Baggensfjärden.   
 
Tabell 4. Fosforbelastning från södra delavrinningsområdet, dels efter rening i ett steg med växtbädd eller 
dike och dels från seriekoppling i två steg med växtbäddar/dike och damm. 

Andel växtbäddsyta i 
% 

Avskild mängd i 
växtbäddar och 
dike (kg/år) 

Fosforbelastning 
efter växtbäddar 
och vägdike 
(kg/år) 

Total fosforbelastning 
efter seriekoppling 
med damm (kg/år) 

0 0,1 6,3 2,5 
5 2,3 4,0 1,6 
10 3,0 3,1 1,3 
15 3,2 2,6 1,1 
20 3,4 2,2 0,9 
25 3,4 1,8 0,7 
30 3,4 1,5 0,6 
35 3,4 1,3 0,5 
40 3,3 1,2 0,5 
45 3,0 1,1 0,4 
50 2,8 1,0 0,4 

 

Tabell 4 visar på hur total utsläppsmängd fosfor efter reningssteg kan variera från 2,5–0,4 kg/år 
beroende på hur stor andel av ytan som utgörs av växtbäddar. Anläggs exempelvis växtbäddar 
som upptar 5 % av område A1 och A2, samt det större diket, blir utloppsmängden av fosfor 1,6 
kg/år. Detta kan jämföras mot fosformängden från området före exploatering, 0,34 kg/år, och 
rening enbart i damm, 2,5 kg/år3. Från hela området ifall ingen reningsåtgärd genomförs 
beräknas fosforbelastningen uppgå till 6,6 kg/år3.  

För att komma nära fosforbelastningen i dagsläget behöver 50 % av område A1 och A2 göras 
gröna och bestå av växtbäddar. Detta anses inte rimligt att genomföra.  

Belastning och reningseffekter ska ses som ungefärliga då det finns osäkerhet i metoden. Detta 
diskuteras mer i dagvattenutredningen. Siffror kan användas som en indikation på 
storleksordningen av rening och belastning mer än exakta värden.  

3.5 Effektivitet av rening i serie 
Den totala reningseffekt som kan uppnås med hjälp av åtgärder i form av växtbäddar, dike och 
damm varierar med andelen växtbäddar som kan anläggas. Anläggs växtbäddar som upptar 20 
% av planytan för område A1 och A2 uppnås en total reningseffekt på ca 86 % fosfor. Utgör 
                                                      
3 Dagvattenutredning, Verksamhetsområde Kil, Tobias Renlund, Sweco 2016-10-03. 
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växtbäddar 5 % av den faktiska planytan i område A1 och A2 nås en total reningseffekt av 
fosfor på ca 76 %. För att planen ska vara fosforneutral behövs 95 % rening av fosfor. Detta 
anses inte vara rimligt att åstadkomma.  
 
Tabell 5. Fosforbelastning före och efter planerad exploatering enligt planförslag samt beräknad belastning 
efter reningsåtgärder i form av enbart damm eller då dike, växtbäddar (VB) och damm anläggs. 
Scenarierna då 5% och 20 % av område A1 och A2 består av växtbäddar presenteras. 

Fosforbelastning 
före exploatering4 
(kg/år) 

Fosforbelastning 
efter expl. utan 
rening4, (kg/år) 

Fosforbelastning 
efter rening enbart 
i damm4, (kg/år) 

Fosforbelastning efter rening 
i dike, växtbäddar som 
upptar 5% eller 20% av 
planytan och damm, (kg/år) 

   5 % andel 
VB 

20 % andel 
VB 

0,34 6,6  2,5 1,6 0,9 

3.6 Rening av andra ämnen än fosfor 

Total reningseffekt som uppnås efter rening i växtbäddar, dike och damm för andra ämnen än 
fosfor har undersökts. Det scenario som utretts är då 5 % av område A1 och A2 har anlagts 
med växtbäddar. Detta scenario har valts då det enligt situationsplanen (Figur 3) åtminstone 
kan rymmas 5 % grönyta/växtbäddar inom kretsloppscentralen. I tabell 6 nedan presenteras 
total avskild mängd (kg/år) vid rening i växtbäddar, dike och damm samt den 
föroreningsbelastning som släpps ut med dagvattnet efter reningsstegen. Föroreningsbelastning 
från hela det södra delavrinningsområdet utan rening presenteras i jämförande syfte. Indata för 
dessa resultat kan ses i Bilaga 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Dagvattenutredning, Verksamhetsområde Kil, Tobias Renlund, Sweco 2016-10-03. 
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Tabell 6 - Föroreningsbelastning från befintligt område och planområdet utan rening (kg/år) presenteras.  
tillsammans med beräknad avskild mängd (kg/år) vid rening i växtbäddar, dike och damm. Även den 
föroreningsbelastning (kg/år) som kommer från området efter dessa reningssteg presenteras. Avskild 
mängd baseras på scenariot då växtbäddar upptar 5 % av den faktiska planytan för område A1 och A2.  

 Belastning från 
befintligt område5 

(kg/år) 

Belastning 
utan rening5                      

(kg/år) 

Total avskild mängd (rening i 
Växtbäddar, dike och damm) 
(kg/år) 

Föroreningsbelastning efter 
samtliga reningssteg       
(kg/år) 

Kväve (N) 12 41 17 24 

Bly (Pb) 0,019 0,59 0,56 0,04 

Koppar (Cu) 0,076 0,88 0,69 0,19 

Zink (Zn) 0,20 5,3 4,8 0,49 

Kadmium (Cd) 0,0008 0,028 0,025 0,0029 

Krom (Cr) 0,0066 0,25 0,22 0,028 

Nickel (Ni) 0,0072 0,31 0,29 0,021 

Kvicksilver (Hg) 0,000096 0,0015 0,0011 0,00042 

Suspenderade 
ämnen (SÄ) 

85 2000 1860 140 

Oljeindex (Olja) 0,81 45 41 4,1 

Benso(a)pyren 
(BaP) 

0,000039 0,0028 0,0026 0,00022 

 

Reningsresultaten visar att trots rening i växtbäddar, dike och damm så bedöms inte 
föroreningsnivåerna i utgående dagvatten kunna motsvara befintligt scenario.   

4. Förslag på planbestämmelser 
Planbestämmelser som anses kunna vara till hjälp för att försäkra en effektiv 
dagvattenhantering inom området är; 

infiltration  Minst X % av markytan ska vara tillgänglig för infiltration av dagvatten. 

n1 Minst X % av fastighetsarean/egenskapsytan ska vara genomsläpplig. 

dike  Dike för dagvatten. 

E3 Dike. 

E2 Mark för infiltration av dagvatten 

                                                      
5 Dagvattenutredning, Verksamhetsområde Kil, Tobias Renlund, Sweco 2016-10-03. 
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E1  Reserverad yta för dagvattenmagasin/utjämningsmagasin. 

Bestämmelsen som berör andel genomsläpplig yta kan användas för att reservera plats där det 
kan anläggas växtbäddar.  Det är dock inte möjligt att specificera mer i detalj hur ytan ska 
utformas, exempelvis med växtbäddar. Det är även viktigt att höjdsättning av området görs så 
att hårdgjorda ytor rinner av till grönytorna. Bedöms infiltration vara möjlig i växtbäddar bör 
planbestämmelse om ’mark tillgänglig för infiltration av dagvatten’ kunna användas. 

Planbestämmelser som anger mark reserverad för dikesdragning kan användas. Bestämmelsen 
för magasin är enbart aktuellt ifall ett magasin anses vara fördelaktigt. Möjligheten till ökad 
infiltration efter växtbäddsanläggningar vore positiv att utreda vidare och i så fall göra 
reservationer för i planen.  

5. Ytterligare rening i damm 
För rening av dagvattnet är det idag planerat att en dagvattendamm ska anläggas söder om 
planområdet. Dammar har bra rening av fosfor. Då området tidigare varit naturmark är det dock 
en stor avskild mängd fosfor som behöver avskiljas för att belastningen till recipienten ska bli 
densamma även efter exploatering. Av denna anledning har en kort utredning utförts över 
möjligheterna att förbättra avskiljning av fosfor i den planerade dammen. Möjligheten att 
använda filter och hur dammen ska utformas för att åstadkomma hög fosforavskiljning har 
undersökts.    

Fosfor avskiljs främst genom fysisk sedimentation av jordpartiklar som binder fosfor och delvis 
av kemisk bindning av löst fosfor6. 

5.1 Filter 

Bäst rening i filter fås, liksom för dammar, då inloppshalten av fosfor är hög. Det är inte vanligt 
att kombinera dammar med filter för att öka reningen då dammar i sig har en hög fosforrenande 
funktion. Om ett filter med fosforbindande material används kan mer löst fosfor bindas vilket är 
positivt då främst partikulärt fosfor avskiljs i en damm7. 

För att filtren inte ska börja släppa fosfor behövs de bytas regelbundet. En sedimentavskiljande 
damm rekommenderas för att hindra igensättning av filtret. För att ett filter ska fungera väl krävs 
det att vattnet behöver få tillräcklig kontakttid med filtret. Höga flöden ska helst undvikas då det 
kan medföra att filtret ”rensas” och på så vis släpper fosfor8. 

                                                      
6 Johannesson, K., & Kynkäänniemi, P. (2012). Fånga fosforn - Dammar, filter och tvåstegsdiken. 

Hushållningssällskapet. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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En studie genomförd av IVL Svenska Miljöinstitutet år 2011 utförde tester på fosforavskiljning på 
fyra filtermaterial. Bäst reningseffekt uppvisade ett filtermaterial med upphettad kalksten, 
Polonite, som hade en reningseffekt på ca 50 % totalfosfor.9 

Det finns inte många exempel på dammar där filter för extra fosforavskiljning används i utloppet. 
Det är därför oklart vilken effekt som skulle kunna uppnås med denna teknik. Vidare utredning 
och studie över genomförda fall skulle behövas för att ge en bättre uppskattning av effekten då 
filter används tillsammans med damm för att avskilja fosfor. 

5.2 Utformning av dammen  

Beroende på hur dammen utformas kan dess fosforavskiljande förmåga påverkas. Det är viktigt 
att vattnet sprids jämnt över dammen, så den ultimata utformningen är en långsmal damm som 
är minst dubbelt så lång som bred. En långsmal damm underlättar tömning av sediment i den 
djupa delen, och tar mindre mark i anspråk runt det naturliga diket.  Utformningen bidrar även till 
att partiklar får en längre sedimentationssträcka.  
 
En fosfordamm består av två olika delar, en djupare damm och ett grundare 
vegetationsområde. Det är viktigt att ha en djup damm närmast inloppet för att sänka vattnets 
hastighet så att jordpartiklar och fosfor kan sjunka till botten. Dessutom så sker det mesta av 
sedimenteringen närmast inloppet, och för att förhindra att de andra delarna inte ska fyllas på 
för fort krävs en djupare del i början av dammen. Den första delen av dammen ska vara 1-1.5 m 
djup och utgöra 20-30 % av dammens totala yta. Den resterande delen ska vara ett 
vegetationsområde, 20-40 cm djupt så att lämpliga våtmarksväxter trivs och kan stabilisera 
sedimentet med rötterna (Figur 5).  

 
Figur 5. Utformning av damm för hög fosforavskiljande förmåga. En fosfordamm ska ha en djupare del 
nära inloppet, där sedimentation av partiklar kan ske. Den djupa delen följs av en grundare del, där man 
kan plantera olika sorters våtmarksväxter. Växterna stabiliserar botten och fungerar som ett filter där 
ytterligare sedimentation kan ske. Källa; Johansson & Kynkäänniemi (2012), Fånga fosforn-Dammar, filter 
och tvåstegsdiken, Hushållningssällskapet, 8. 

                                                      
9 Ekstrand, S., Persson, T., & Bergström, R. (2011). Dikesfilter och dikesdammar, Slutrapport Fas 1. 

Stockholm: IVL Svenska Miljöinstitutet. 
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Det ansamlade näringsrika sedimentet grävs bort för att undvika problem med ursköljning och 
igenväxning.  Exempelvis kan grävskopa eller slamsug användas10. Skötsel av dammen är 
viktig för att bibehålla en optimal funktion.  

6. Ytterligare kommentarer 
Utifrån aktuell illustrationsplan ser det ut att finnas inbyggda lågpunkter som troligtvis kommer 
avvattnas med brunnar. Dessa höjder bör ses över så att lågpunkter inte placeras vid stationen 
för farligt avfall eller avfallscontainrar, och att instängda områden inte förekommer. Växtbäddar 
och grönytor behöver placeras i lägre punkter så att dagvattnet från omgivande hårdgjorda ytor 
avrinner till dessa.  

Under utredningens gång har frågor dykt upp angående planens påverkan på flödet i de 
vattenförande diken som leder dagvatten vidare från dagvattendammen till Baggensfjärden. 
Detta område tillhör inte planområdet. Föreslagen dagvattendamm har i den tidigare 
dagvattenutredningen dimensioneras för att utflödet från dammen vid ett 10 årsregn ska 
motsvara flödet från det befintliga området vid ett 10-årsregn (149 l/s). Det beräknade flödet från 
det befintliga området kan dock skilja sig något från det verkliga flödet. Det har inte utförts 
mätningar på området idag är det svårt att säga exakt hur det beräknade flödet skiljer sig från 
det verkliga.   

Påverkan på flödet i nedströms diken vid mindre regn än ett 10-årsregn kan diskuteras närmre i 
samband med att dammen förprojekteras. Beroende på hur dammen och utflödet utformas 
kommer flödet till nedströms diken att variera.  

7. Diskussion och slutsats 
Teori 
Generellt sett så genereras lägre halter föroreningar ju större andel av en yta som utgörs av 
grönyta (jämfört med hårdgjort). Den reningseffekt som uppnås i växtbäddar ökar ju större 
volym regn från avrinningsytan som ryms i växtbädden. Kan växtbädden ta emot 10 mm regn 
från den reducerade ytan (yta*avrinningskoefficient) som avvattnas till växtbädden, motsvarar 
det att 75 % av årsnederbörden renas. Kan växtbädden däremot ta emot 15 mm regn från den 
avvattnade reducerade arean renas 85 % av årsnederbörden årsvolymen (Svenskt Vattens 
publikation P110, Figur 1.17). 

Allmänt vedertaget är att låta växtbäddar uppta ca 5-10 % av avrinningsområdets reducerade 
area. Utgör växtbäddarna 5 % av avrinningsområdets reducerade area, och görs 0,2 m djupa, 
ryms 10 mm regn från den avvattnade ytan. Detta medför alltså att 75 % av årsnederbörden kan 
passera växtbädden. Utgör växtbäddarna istället 10 % av den reducerade avvattnade ytan, 
ryms 20 mm regn, och reningseffekten blir större.  

                                                      
10 Johannesson, K., & Kynkäänniemi, P. (2012). Fånga fosforn - Dammar, filter och tvåstegsdiken. 

Hushållningssällskapet. 
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Resultat föroreningsberäkningar 
Det bedöms inte vara möjligt att göra detaljplanen fosforneutral även om en stor del av planen 
skulle bestå av växtbäddar. För att åstadkomma störst avskild mängd fosfor i växtbäddar så 
behöver dessa enligt beräkningar utgöra åtminstone 20 % av ytan inom det södra 
delavrinningsområdet (Tabell 4, avsnitt 3.4). En större andel växtbäddsyta än så kommer inte 
att öka den totalt avskilda mängden fosfor, men kommer däremot att minska utloppshalten då 
en större del av områdena blir grönytor istället för hårdgjorda. Detta då grönytor genererar 
mindre föroreningsbelastning än hårdgjorda, trafikerade ytor. En större andel grönyta inom 
planen bidrar därmed till att mindre fosfor släpps ut från området men bedöms inte vara 
ekonomiskt försvarbart att åstadkomma då ytorna behövs för en väl fungerande verksamhet. 

Enligt planförslaget utgörs 5 % av kretsloppscentralens faktiska yta av grönyta. Anläggs 
växtbäddar på dessa grönytor motsvarar detta 8,7 % av kretsloppscentralens (område A1) 
reducerade area (yta*avrinningskoefficient som är mindre än 1). Tillåts växtbäddar även utgöra 
5 % av den faktiska planytan för handelsplatsen (område A2) motsvarar detta 6,6 % av det 
avrinningsområdets reducerade area. Andelen växtbäddar utav avrinningsområdets reducerade 
area faller därmed inom vad som är allmänt vedertaget (5-10 %). Mer än 75 % av 
årsnederbörden kommer därmed kunna renas i växtbäddarna. 

Utifrån de grafer som illustrerar effektiviteten av fosforreduktion vid olika andel växtbäddar (s. 6, 
avsnitt 3.1) av fastigheten kan det ses att fram till att växtbäddarna upptar 5 % av planytan (ej 
reducerad area) är fosforreduktionen linjär. Utgör växtbäddarna mer än 5 % av ytan så avtar 
reningseffektiviteten i proportion med växtbäddens storlek. Detta är en av anledningarna till att 
5-10 % växtbäddar kan rekommenderas utifrån kostnadseffektivitet. 

Planutformning 
Då exploateringen sker på naturmark och kräver sprängning och schaktning är planytan 
kostsam både ur ekonomisk synvinkel och sett till naturvärden i form av den befintliga skogen. 
Nödvändiga funktioner för anläggningen kräver hårdgjorda ytor. Möjligtvis kan en större mängd 
grönytor än de i detaljplanen föreslagna 5 % kräva att planen utvidgas för att kunna inrymma 
nödvändiga funktioner, med följden att ytterligare schaktning och sprängning behövs. Detta kan 
anses negativt för landskapsbilden och de naturvärden som finns i angränsning till planen.  

Det är viktigt att de hårdgjorda ytorna höjdsätts så att de kan avvattnas till växtbäddarna för att 
få till den reningseffekt som beräknats. Det kan vara relevant att se över placeringen av 
grönytorna/växtbäddarna så att vattnet från de hårdgjorda ytorna kan avledas mot föreslagen 
lösning.  

Möjlighet till ytterligare rening 
Utformningen och skötseln av dammen är viktig för att den ska uppnå en optimal 
fosforavskiljande funktion. Möjligtvis kan det gå att använda ett filter för ytterligare rening av 
utflödet från dammen. Detta är dock inte något som normalt används och ytterligare utredning 
av möjlig reningseffekt vid kombination av damm och filter behövs ifall en sådan lösning anses 
vara aktuell.  

Möjligtvis kan föroreningsbelastningen på recipienten minskas genom att vatten som leds till 
växtbäddar därefter tillåts infiltrera istället för att ledas till dammen. Detta gäller för det område 
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där handel planeras medan dagvatten från kretsloppscentralen och vägen bör ledas i täta 
system, och alltså inte infiltreras, då det finns risk för läckage av föroreningar. Beroende på de 
verksamheter som planeras och de föroreningar som genereras kan det dock vara olämpligt att 
infiltrera dagvattnet. Detta och infiltrationsmöjligheterna behöver utredas närmre ifall infiltration 
ska användas. Enligt tidigare dagvattenutredning11 uppges att största delen av planen är 
belägen på urberg och en del på sandig morän. Sandig morän tillåter infiltration medan berg 
enbart avleder vatten väl om det finns sprickor. Möjligheten att infiltrera är därför inte säker.   

Planbestämmelser 
Planbestämmelser i form av reserverad plats för dike och procentandel genomsläpplig mark bör 
kunna användas. Även andel grönyta/hårdgjord yta kan styras samt att fördröjningsmagasin av 
en viss volym kan anläggas inom den egna fastigheten.   

Slutsats 
Beräkningar har gjorts som visar på uppnådd reningseffekt då dagvatten förutom att renas i en 
damm även renas i växtbäddar och ett dike. Detaljplanen innefattar idag 5 % grönyta inom ytan 
för kretsloppscentralen. Detta motsvarar ytandel växtbäddar som brukar anses 
kostnadseffektivt. Resultaten visar dock att det inte bedöms vara möjligt att göra planen 
fosforneutral genom de dagvattenlösningar som undersökts. Inte heller andra undersökta 
föroreningar bedöms kunna renas till dagens nivåer i föreslagna dagvattenåtgärder.  

                                                      
11 Dagvattenutredning, Verksamhetsområde Kil, Tobias Renlund, Sweco 2016-10-03. 
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Bilaga 1 – Reningsresultat för övriga ämnen. Reningseffekt i växtbäddar, dike och damm för undersökta ämnen. Växtbäddar antas uppta 5 % av den 
faktiska planytan.  

 Belastning från 
planområde utan 
rening (kg/år) 

Avskild mängd i 
växtbäddar 
motsvarande 5 % av 
området (kg/år)  

Avskild 
mängd i dike 
(kg/år) 

Total avskild 
mängd i 
växtbäddar och 
dike, (kg/år) 

Föroreningsbelastning i 
dagvatten till damm efter 
rening i växtbäddar och 
dike, (kg/år) 

Reningseffekt 
i damm (%)      
(från 
StormTac) 

Föroreningsbelastning 
från planområdet efter 
rening i växtbäddar, dike 
och damm (kg/år)  

Delavrinningsområde  A1 A2 Väg     

Kväve (N) 41 2,8 2,2 1,1 6,1 34,9 0,32 23,83414634 

Bly (Pb) 0,59 0,19 0,21 0,004 0,404 0,186 0,81 0,034677966 

Koppar (Cu) 0,88 0,15 0,17 0,016 0,336 0,544 0,66 0,185454545 

Zink (Zn) 5,3 1,4 1,5 0,057 2,957 2,343 0,79 0,486283019 

Kadmium (Cd) 0,028 0,0087 0,011 0,00021 0,01991 0,00809 0,64 0,002889286 

Krom (Cr) 0,25 0,026 0,036 0,0056 0,0676 0,1824 0,84 0,0284544 

Nickel (Ni) 0,31 0,092 0,12 0,0051 0,2171 0,0929 0,78 0,020677742 

Kvicksilver (Hg) 0,0015 0,0002 0,0002 0,000021 0,000421 0,001079 0,61 0,000417213 

Suspenderade ämnen 
(SÄ) 

2000 403 448 94 945 1055 0,87 141,8975 

Oljeindex (Olja) 45 7 9,1 1,3 17,4 27,6 0,85 4,109333333 

Benso(a)pyren (BaP) 0,0028 0,00073 0,0009 0,0000039 0,0016339 0,0011661 0,81 0,000220726 
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Kort om metoden för att ta fram dessa resultat: 

• Belastning från planområde utan rening (kg/år) – Värden hämtade från tidigare dagvattenutredning (Sweco, 2016). 

• Avskild mängd i växtbäddar och dike - har beräknats med hjälp av modelleringsverktyget Stormtac.  

• Reningseffekt (%) i dammen för respektive ämne baseras på beräkningar i Stormtac och framkommer indirekt i den tidigare 
dagvattenutredningen genom de reningsresultat som presenteras (Sweco, 2016).  

• Föroreningsbelastning i dagvatten till damm efter rening i växtbäddar och dike, (kg/år) – är beräknat genom att subtrahera avskild mängd som 
åstadkoms i växtbädd och dike med föroreningsbelastningen utan rening.  

• Avskild mängd i dammen är uträknad från procentuell reningseffekt i dammen per specifikt ämne och den föroreningsbelastning som når 
dammen efter det att dagvatten först passerat antingen växtbädd eller dike. Rening i serie beräknas utifrån procentuell reningseffektivitet i 
dammen per ämne. Detta beskrevs mer ingående i avsnitt 3.4 då reningseffekt för fosfor presenterades.  
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