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PM 

Lokal fosfortillförsel till Balingsholmsån, 
Huddinge kommun. 

Inledning 

Huddinge kommun har under lång tid arbetat för att minska problemen med 

övergödning av sjöar och kustvatten. I det pågående arbetet med att undersöka 

möjligheter till vattenvårdande åtgärder i Balingsholms dalgång, framkom behov av 

att kartlägga fosfortillförseln till själva dalgången. Detta för att bättre förstå vilka 

källor som lokalt tillför fosfor till Balingsholmsån och hur dessa källor förhåller sig i 

relation till den fosfortillförseln från Trehörningen. Med denna kunskap kan olika 

åtgärder för att reducera fosfor bättre värderas. 

I tidigare utredningar har belastningen från Huddinge tätort till Trehörningen och 

fosforomsättningen i Trehörningen beskrivits. Resultat från denna kartläggning visar 

att från Trehörningen tillförs Balingsholmsån cirka 150 kg fosfor per år1 

I detta PM beskrivs fosfortillförseln till ån mellan Trehörningen och Ågestasjön. 

Som underlag för beräkningar har använts StormTac2 schablonhalter för 

fosforavrinning från olika markanvändningstyper i åns avrinningsområde samt en 

analys av befintliga enskilda avlopp. 

Avrinningsområdet 

Avrinningsområdet för dalgången har tagits fram genom en skärning av SMHI 

avrinningsområdet 6580 ”mynnar i Ågestasjön” med avrinningsområdet till sjön 

Trehörningen från en Sweco utredning om Trehörningen från 20043. Det 

resulterande lokale avrinningsområdet till dalgången är drygt 260 hektar stor och 

visas i Figur 1. 

Markanvändning i området 

Avrinningsområdet domineras av skogsmark och jordbruksmark med mindre inslag 

av stugor, upplagsytor mellan ån och Ågestavägen och kursgården vid 

Trehörningens utlopp. Utsträckningen och typindelningen av jordbruksmarken har 

levererats av Huddinge kommuns GIS avdelning. Markkategorier har förenklats till 

betesmark, åkermark, f.d. jordbruksmark som inte brukas längre eller bondgård. En 

åkermarksyta längst i väst döptes om till betesmark eftersom de används som 

                                                        
1 Trehörningen – förslag till åtgärder för dagvattenrening, Rapport nr 2014-0778-A, 
WRS, Naturvatten och Structor.  
2 Stomtac.com, version 2015-06 
3 Sweco Viak, 2004. Förprojektering reningsanläggning för dagvatten till sjön 
Trehörningen. Rapport 2004-06-01. 
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hästhage. Avgränsningen av stug- och logistikområdet vid Hammarängen samt andra 

ytor för bebyggelse har tagits fram av WRS med hjälp av flygfoton. 

Ytorna för de olika markanvändningen redovisas i och Tabell . 

 

Figur 1. Avgränsning av det lokala avrinningsområdet till Balingsholmsån 

samt markanvändningen i området. 

 

 

Figur 2. Fördelning av de olika markanvändningstyperna i 

avrinningsområdet (ha). 
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Schablonberäkningar av fosfortillförseln. 

Fosforbelastningen för de olika markanvändningarna har beräknats med respektive 

schablonhalter för dagvatten från StormTac version 2015-06 med en antagen 

korrigerad årlig nederbörd av 650 mm per år4. 

För Balingsholm kursgård har schablonvärden för skolor används. För Ågestavägen 

användes schablonvärden för vägar med cirka 25 000 fordonspassager per dygn 

baserad på Trafikverkets vägtrafikflödeskarta5. 

Årlig fosfortillförsel enligt StormTac beräkningarna visas i Figur 3 och Tabell 1. 

Omfattningen av fosforförluster från jordbruksmark kan dock variera stort beroende 

på en rad olika faktorer så som jordart, topografi, gödslingsregim, brukningsmetod, 

grödor, etc. 

Den med StormTac beräknade tillförseln från skogsmark, åkermark och betesmark 

har därför jämförts med typiska årliga arealförluster för dessa marktyper6,7. 

Fosforförlusten som använts för åkermarken i dalgången är den genomsnittliga 

förlusten för vallodling på ler- och siltmark utan inslag av sand från SMED:s 

hemsida7; cirka 0,25 kg P/ha år. För betesmark och skogsmark har den årliga 

förlusten satts till 0,08 kg P/ha år respektive 0,015 kg P/ha år6. 

Tillförseln enligt arealförlustberäkningarna ligger mycket nära tillförseln enligt 

StormTac och visas i Tabell 1  

 

Figur 3. Källfördelning av årlig lokal fosfortillförsel till Balingsholmsån 

från det lokala avrinningsområdet. 

                                                        
4 SMHi mätstation Tullinge A 9710 
5 http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation# 
6 Ulen Barbro 1995, Fosforförluster från mark till vatten, NV rapport 2005 
7 http://www.smed.se/vatten/data/plc5 
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Tabell 1. Typiska årliga arealförluster för fosfor från skogsmark, 

åkermark och betesmark samt den resulterande årliga tillförseln 

till Balingsholmsån. Värdena för årlig tillförsel kan jämföras med 

StormTac beräkningen som redovisas i tabell 4. 

 
Markanvändning Area 

(ha) 
Arealförlust 
fosfor (kg/ha år) 

Årlig tillförsel 
(kg/år) 

Årlig tillförsel 
Enl. StormTac (kg/år) 

skog 168,8 0,015 2,5 1,9 
åker 21,4 0,25 5,4 7,9 
bete 38,8 0,08 3,1 3,8 

 

Enskilda avlopp 

I tillrinningsområdet finns 35 verksamheter för avlopp registrerad. Endast en av 

dessa (Balingsholms kursgård) har kommunal försörjning. Resterande avlopp är 

enskilda och utgörs av hushållen vid Balingsholms Gård samt Västerängs gård samt 

av delvis permanentad fritidsbebyggelse inom Hammardal och Solängens 

planområde. Av dessa hushåll i har flertalet (15 stycken) endast utsläpp av BDT 

vatten. Sex hushåll har tillstånd för blandat WC och BDT avlopp. Samtliga avlopp 

bedöms ha rening och bortledning någon form av markbaserad rening (uppgifter från 

kommunens fastighetsregister och SRV Återvinnings register)  

För beräkning av fosforutsläpp har först mängden av fosfor till anläggningar av olika 

typ beräknats (blandat avlopp respektive avlopp med endast BDT). För att förenkla 

beräkningen har antagits att alla hushåll bebos permanent och av en normalfamilj. 

Reningseffekten i anläggningarna har satts till 50 %8. Av utgående mängd från 

anläggning har retentionen mellan utsläpp och Balingsholmsån bedömts enligt 

verktyg för bedömning av självrening av fosfor9. 

 

Figur 4. Fosforretention för klippkust, jordbruksbygd och skogslandskap. 

                                                        
8 SMED 2011, Reningsschabloner för enskilda avlopp 
9 Verktyg för bedömning av självrening vid prövning av små avlopp -fosfor och 
smittskydd, pågående HaV projekt. 
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I detta fall har verktygets så kallade förenklingsmodell används. Detta innebär att 

förväntad fosforretention avläses ur ett diagram som visar kvarvarande mängd fosfor 

i vatten vid utsläpp av avlopp från markbaserad rening, figur 4. 

 Balingsholmsdalgången är en typisk mellansvensk dalgång varför kurvan för 

jordbruksbygd används. Avloppen har grupperats efter typ och avstånd varefter 

retention beräknats för respektive grupp. 

Den totala mängden fosfor till de enskilda anläggningarna inom området har 

beräknas till 9.5 kg per år, tabell 3. Fastläggning och växtupptag av fosfor i 

anläggning och mellan anläggning och ån (markretention) innebär dock att mycket 

liten del av utsläppta mängder når recipienten. I verkligheten kan det vara så att inget 

avloppsvatten alls når Balingsholmsån. Detta då vattnet från de markbaserade 

avloppen följer grundvattnet i friktionsjorden (morän/sand) under leran på vilken ån 

rinner. 

 
Tabell 2. Fosforutsläpp till Balingsholmsån beaktat antal avlopp av olika 

typ, reningseffekt anläggning samt fastläggning av fosfor i mark 
(markretention) 

 

Antal 
hushåll 

till 
anlägg 
(kg 
P/år)* 

Utsläpp 
anlägg (kg 
P/år)** 

Retention 
(kg 
P/år)*** 

Till ån 
(kg 

P/år) 

Från WC+BDT 6 6 3 2,75 0,25 
Från BDT (KL sluten tank el 
kompostering) 15 1,5 0,375 0,3 0,075 

Allt sluten tank 1 
 

0 
 

0 
Obebyggda/ingen tömning 
registrerad 10 

 
0 

 
0 

Balingsholms kursgård (kommunalt 
ansluten) 

  
0 

 
0 

Balingsholms Gård 1 1 0,5 0,3 0,2 

Västerängs Gård 1 1 0,5 0,3 0,2 

Summa 34 
   

0,725 

   

  

 (opublicerat) 
  

** 50 % reduktion om blandat 75 % om bara BDT (enligt SMED 
mfl)) 

 
***Verkktyg för bedömning av självrening av fosfor, 
förenklingsmetoden (Opubl) 

 

* schablon enligt SMED 2011 samt reviderat 2015 (opublicerat) 
  ** 50 % reduktion om blandat 75 % om bara BDT (enligt SMED med flera)) 

 ***Verktyg för bedömning av självrening av fosfor, förenklingsmetoden 
(Avloppsguiden/WRS, pågående HaV projekt) 
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Den totala lokala fosfortillförseln. 

Den årliga tillförseln av fosfor från det lokala avrinningsområdet bidrar enligt 

beräkningarna i StormTac 24,8 kg per år. Om vi i stället utgår från arealerförluster 

för åkermarken, enligt ovan så blir bidraget något lägre, 22,8 kg per år. 

Tabell 3. Markanvändning, area, avrinningskoefficient, reducerad yta, 
årlig avrinning och fosfortillförseln till Balingsholmsån från 
avrinningsområdet. 

 
Area (ha) 

avrinnings
koefficient 

reducerad 
yta (ha) flöde m3/år 

Fosfor 
mg/l 

Fosfor 
kg/år 

skog 168,8 0,05 8,44 54 860 0,035 1,9 
åker 21,4 0,26 5,56 36 133 0,22 7,9 
bete 38,8 0,075 2,91 18 923 0,2 3,8 
ej i bruk 4,7 0,075 0,35 2 267 0,2 0,5 
upplag 9,42 0,4 3,77 24 492 0,042 1,0 
stugor 8,62 0,2 1,72 11 206 0,2 2,2 
bondgård 3,3 0,2 0,67 4 326 0,45 1,9 
kursgård 2,59 0,45 1,17 7 576 0,3 2,3 
väg 1,90 0,85 1,61 10 475 0,24 2,5 
enskilda 
avlopp      0,75 
       
Summa 259,5  28,4 169 000  24,8 

 

 

Fosforbudget över Balingsholms dalgång 

För att få en mer fullständig bild av hur fosforomsättning ser ut i dalgången har en 

fosforbudget upprättats se figur 5. Denna budget inkluderar även externa 

fosforflöden till området till exempel via avrinningen från Trehörningen och 

redovisar också storleksordningen för den fosfor som ligger upplagrat i marken  

Av budgeten kan bland annat utläsas att stora fosformängder finns upplagrat i 

markpoolen, framförallt i skogsmarken men också i åkermarken. Fosforn i denna 

markpool ligger normalt mycket fast, men då förråden är så stora, kan även små 

förändringar i markanvändning påverka förlusterna. Om till exempel stora 

avverkningar genomförs eller om åkermarken plöjs upp, kan tillfälligt förhöjda 

läckage förväntas. 

Jordbruksdriften i Balingsholms dalgång är baserat på vallodling och genererar 

därför relativt små förluster. Nettoomsättningen av fosfor som redovisas i figuren 

avser summa import och export av fosfor till utslagen på all åkermark som brukas av 

Balingsholms gård. Eftersom stallgödsel inte sprids på markerna vid Balingsholm så 

är sannolikt siffran för nettoomsättning lägre än den angivna. 

Av figuren framgår också att Trehörningen är den största bidragskällan av fosfor till 

Balingsholmsån. Trehörningen tillför ån ungefär 150 kg fosfor per år vilket är cirka 

sex gånger högre än de lokala bidragskällorna. 
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Intressant att notera är också att deposition från atmosfären ger ett inte obetydligt 

tillskott av fosfor till området. Mängden fosfor som tillförs på detta sätt är bara något 

lägre än den mängd som beräknats läcka ut från området. 

I figuren har också angetts uppmätta fosforhalter under senare år i Trehörningen och 

i Ågestasjön. I Ågesta sjön har näringstillståndet förbättrats väsentligt sedan 90-talet 

medan motsvarande förbättring inte skett i Trehörningen. 

Underlag för budget, se fotnot10 

 

 

Figur 5. Fosforbudget över Balingsholmsåns avrinningsområde 

inkluderande externa och interna källor samt fosfor i mark. 

 

                                                        
10 Fosfortranport från Trehörningen: beräkningar redovisade i rapporten "Förslag till 
dagvattenåtgärder för sjön Trehörningen", WRS 2014, Stockholm Vatten. Deposition: 
0,07kg/ha, NV 2002, Vattenplanering, Fosfor i skogs- och åkermark, 500 kg/ha resp 
1500 kg/ha, Läckage av fosfor från land till vatten, B. Ulen 2005, NV 5507, Interna 
bidragskällor: siffror tabell 2 denna rapport, Jordbruksdriften: Fosforbalans för 
Balingsholms gård, 2014, KRAV   


