
 

   

 WRS i samarbete med  

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till vattenvårdande åtgärder i 

Balingsholmsåns dalgång 

Huddinge kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAPPORT nr 2016-09-30 A 0742 

Författare: Peter Ridderstolpe och Dimitry van der Nat , WRS Uppsala AB 
 

 

 

 



 

Förslag till vattenvårdande åtgärder i Balingsholmsåns dalgång,  

Huddinge kommun, 2016-09-30, WRS AB 

2 (19) 

Innehåll 

1 Inledning ...................................................................................... 3 

1.1 Syfte ........................................................................................ 3 

1.2 Genomförande .......................................................................... 4 

2 Balingsholmsåns dalgång ................................................................ 4 

2.1 Landskap och markanvändning ................................................... 5 

2.1.1 Jord- och skogsbruk ............................................................. 5 

2.1.2 Natur och kulturvärden ........................................................ 5 

2.2 Balingsholmsån ......................................................................... 6 

2.2.1 Vattenföring och reglering .................................................... 6 

2.2.2 Näringsbidrag och näringstransport ....................................... 7 

3 Förslag till åtgärder ........................................................................ 8 

3.1 Kravspecifikation ....................................................................... 8 

3.2 Beskrivning av förslag ................................................................ 9 

3.2.1 Förslag för den övre delen av dalgången (Bilaga 2a) ................ 9 

3.2.2 Förslag för den mellersta delen av dalgången (Bilaga 2b) ....... 12 

3.2.3 Förslag för den nedre delen av dalgången (Bilaga 2c) ............ 13 

3.2.4 Sammanställning och värdering av åtgärder ......................... 14 

3.2.5 Bedömning enligt kravspecifikation ...................................... 15 

Slutsatser .......................................................................................... 18 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Balingsholmsåns dalgång -Nuläge  

Bilaga 2. Balingsholmsåns dalgång- Framtid enligt förslag  

Bilaga 3. PM. Lokal fosfortillförsel till Balingsholmsåns dalgång 

Bilaga 4. Kostnadsuppskattningar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förslag till vattenvårdande åtgärder i Balingsholmsåns dalgång, Rapport 201609-30 

Huddinge kommun, 2016-09-30, WRS AB 

3 (19) 

1 Inledning 

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

övergödning av sjöar och kustvatten. Med införandet av vattendirektivet har arbetet 

intensifierats och 1993 togs det första åtgärdsprogrammet för Tyresåns sjöar fram i 

samarbete med grannkommunerna Haninge, Stockholm, Tyresö, Botkyrka och 

Nacka samt Stockholm Vatten och Länsstyrelsen i Stockholms län. Året 2008 döptes 

detta samarbetet om till Tyresåns vattenvårdsförbund. Förbundet tar fram 

åtgärdsförslag, undersöker miljön och informerar om Tyresån. Målet med arbetet är 

att "Tyresåns höga naturvärden ska bevaras och utvecklas, även med en ökande 

befolkning och verksamhet i området". Ett viktigt konkret mål för arbetet är att 

uppnå god ekologisk status för alla sjöar och vattendrag i Tyresåns 

avrinningsområde. 

Trehörningen och sjöarna nedströms Balingsholmsdalgången har alla ett högt 

näringstillstånd och har av vattenmyndigheten klassats som vattenförekomster med 

otillfredsställande ekologisk status, avseende övergödning. Huddinge kommun har 

ambitionen att bevara befintliga vattenmiljöer och utveckla deras värden samt 

återskapa och nyskapa många fler vattenmiljöer. 

I Mål och budget 2014 har miljönämnden fått i uppdrag att arbeta med den politiska 

prioriteringen: Förbättra vattenkvalitén i Huddinges sjöar. Uppdraget lyder: 

”Miljönämnden ska bidra till att förbättra vattenkvaliteten och naturvärdena i och 

omkring Huddinges sjöar så att miljökvalitetsnormerna kan uppnås. Nämnden ska 

tillsammans med övriga kommuner i Tyresåns och Mälarens avrinningsområden och 

med Stockholm Vatten, arbeta för att sjöarna ska nå god ekologisk och kemisk 

status. Situationen för Trehörningen-Sjödalen som är den mest övergödda sjön i 

Tyresåns sjösystem ska särskilt beaktas då halterna av fosfor har vänt uppåt efter en 

tids nedåtgående trend". 

För både Trehörningen och Orlången har särskilda vattenvårdsprogram tagits fram. 

Under 2016 planerar Huddinge kommun och Stockholm Vatten genomföra 

anläggning av en stor dagvattenåtgärd vid mynningen av Fullerstaån och 

Solfagradiket i sjön Trehörningen. Åtgärdspaketet består av avsättningskanaler för 

sedimentation, översilningskärr för näringsupptag och ett dammsystem för ytterliga 

rening av dagvattnet som når Trehörningen via Fullerstaån samt en vidgad sektion 

för Solfagradiket och en förbättrad skärmbassäng för Solfagradiket. Fullerstaån och 

Solfagradiket representerar tillsammans cirka 80 % av Trehörningen 

avrinningsområde och är både starkt dagvattenpåverkad. Åtgärderna ska minska 

tillförseln av fosfor och metaller till Trehörningen med cirka 50 % och så därmed 

bidra till återupptagande av den nedgående trenden i Trehörningens fosforhalt. 

1.1 Syfte 

Uppdraget syftar till att presentera olika möjligheter till vattenvårdande åtgärder 

längs Balingsholmsån. Dessa ska framarbetas i nära dialog med kommunen och 

presenteras utifrån geografiska, fastighetsrättsliga och miljömässiga förutsättningar. 
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1.2 Genomförande 

Arbetet har genomförts i flera etapper där idéer successivt framarbetats och 

utvecklats i samråd med beställaren. 

I rapport 2016-01-15 presenterades förslag med två olika ambitionsnivåer, ett 

"försiktigt" förslag där vattenvårdande åtgärder underordnades jordbrukets intressen 

och ett annat mer "vågat" förslag där vattenvård gavs ett större fokus. Under våren 

2016 ändrades dock förutsättningarna och en del nya önskemål framställdes av 

beställaren. Bland annat gällde möjligheten fortsätta befintlig jordbruksdrift på 

kommunens markinnehav. De nya förutsättningarna innebar att vattenvård gavs 

större tyngd och fokus på åtgärder inom kommunens mark högt upp i dalgången. 

Ett omarbetat förslag presenterades i mitten av juni 2016 och vid möte 2016-09-15 

bestämdes slutligt förslag, vilket denna rapport redovisar. 

Arbetet har utförts av Peter Ridderstolpe och Dimitry van der Nat, WRS i samarbete 

med Christer Södereng, Structor Miljö samt Tomas Holmqvist Structor Mark under 

ledning av Johanna Pettersson, Huddinge kommun. Från kommunens sida har även 

Mikael Ellstrand, Tiina Laantee samt Tomas Strid deltagit. 

2 Balingsholmsåns dalgång 

Balingsholms dalgång (Figur 1) är mycket flack, och ån som för vatten från sjön 

Trehörningen i väster till Ågestasjön i öster, är omgiven av låglänta åker- och 

betesmarker. Dalgången är 2,3 km och fallhöjden en meter. 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 2004
1
. Det lokala avrinningsområdet till dalgången 

beräknades på detta sätt till drygt 260 hektar (Figur 2). 

 

Figur 1. Balingsholmsån omges av extensiv åker- och betesmark och 

skogsmark. Dalgången är mycket flack. Från Trehörningen i väster till 

Ågestasjön i öster är sträckan 2,3 km lång och fallhöjden ungefär en 

meter. 

                                                      
1
 Sweco Viak, 2004. Förprojektering reningsanläggning för dagvatten till sjön Trehörningen. 

Rapport 2004-06-01. 
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2.1 Landskap och markanvändning  

Avrinningsområdet domineras av skogsmark och jordbruksmark med mindre inslag 

av stugor, logistikområdet Hammardal med upplagsytor och Balingsholms kursgård 

vid Trehörningens utlopp. 

2.1.1 Jord- och skogsbruk  

Nästan 170 hektar av avrinningsområdet består av skogsmark varav den största delen 

befinner sig inom Orlångens naturreservat, där skogsbruk och röjning för andra 

syften än naturvård är förbjuden. Jordbruket i dalgången består av cirka 40 ha 

betesmark och 25 ha åkermark, se vidare bilaga 3. 

 

Figur 2. Avgränsning av det lokala avrinningsområdet till Balingsholmsån 
samt markanvändningen i området. 

 

2.1.2 Natur och kulturvärden 

Stora delar av dalgången ingår i Orlångens naturreservat som präglas av ett öppet 

och varierade landskap med en mosaik i både hagmark och gammelskog. 

Områdena kring Ågestasjön och Orlångens nordöstra vik är starkt kulturpräglade 

med en stor andel öppen mark, varav relativt stora arealer är betesmark. Ågestasjön, 

i synnerhet sankmarkerna söder om sjön, är en av Stockholms läns absolut främsta 

rastlokaler för fåglar. Här häckar flera sällsynta arter knutna till fågelsjöar. Sjön 

omges av betade gräsmarker, vassar och videsnår. Både väster och öster om sjön 

finns ädellövskogsområden med huvudsakligen ek och hassel. Floran och faunan är 

där mycket artrik med ett stort antal mycket sällsynta kärlväxter, svampar och 

insekter. 

Av kulturhistorisk värde i dalgången är Balingsholms herrgård som uppfördes 1906 

av byggmästare Tisell som bostad för Gustaf V:s son, prins Erik, som bodde på 

gården fram till 1916. Herrgården har bytt ägaren flera gången och bedrivs idag som 

modern konferensanläggning. 
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2.2 Balingsholmsån  

Balingsholmsån förbinder sjön Trehörningen med Ågestasjön. Ån är cirka 2,3 km 

lång, uträtad och mycket flack. Vattengången faller cirka 1 m från inloppet till 

mynningen. Åns västliga del närmast Ågestasjön kallas även för Västerängsån. 

2.2.1 Vattenföring och reglering 

Avrinningsområdet där ån mynnar i Ågestasjön är nästan 24 km
2
 stor och inkluderar 

stora delar av Huddinge tätort. Modellerad vattenföring i ån har tagits fram av SMHI 

av visas i tabell 1. Medelvattenföring i ån är enligt SMHI cirka 140 l/s. 

Tabell 1. Vattenföring för Balingsholmsån vid mynningen i Ågestasjön 

(l/s) (källa SMHI Vattenwebb delavrinningsområde 6580 ’mynnar i 

Ågestasjön’). 

 Total vattenföring (l/s) 

HQ50, högvattenföring återkomsttid 50 år 1 120 
HQ10, högvattenföring återkomsttid 10 år 900 
HQ2, högvattenföring återkomsttid 2år 650 
MHQ, medel högvattenföring  680 
MQ, medelvattenföring 140 
MLQ. medellågvattenföring 10 
  

 

Figur 3. Foto och schematisk sektion över dämmet som reglerar 

vattenståndet i Trehörningen (höjder RH2000). 
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Vattenståndet i sjön Trehörningen är reglerad via ett dämme med ett överfall på + 

22,03 m (RH2000) (Figur 3). Pegeln i sjön ligger i snitt vid + 22,05 m och 

maxvattenståndet ligger kring + 22,30 m. 

Ågestasjön är enligt miljödom från 2005 reglerad med träsättar som möjliggör 

fiskpassage. Högsta tillåtna vattenstånd är + 21,16 m (RH2000) om inte 

vattenståndet i Magelungen är högre än så. Vattennivån i Ågestasjön får bli så lågt 

som de naturliga förhållandena medger. I praktiken har dock vattenståndet vid det 

lägsta flödet sedan 2005 inte varit lägre än + 20,18 m (RH2000). 

2.2.2 Näringsbidrag och näringstransport 

Markanvändningen i dalgången har karterats från flygfoto och med underlag från 

Huddinge kommun. I en särskild utredning har den totala fosforbelastningen från 

olika källor inom avrinningsområdet beräknats. Denna utredning redovisas i bilaga 3 

och sammanfattas nedan. 

Den totala fosfortillförseln från dalgången uppskattas till cirka 25 kg per år.  

Tabell 2. Markanvändning, area, avrinningskoefficient, reducerad yta, 

årlig avrinning och fosfortillförseln till Balingsholmsån från 

avrinningsområdet.  

 
Area (ha) 

avrinnings
koefficient 

reducerad 
yta (ha) flöde m

3
/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  28,4 184 000  24,8 

 

Sjön Trehörningen tillför ån ungefär 150 kg fosfor per år
2
 vilket är cirka sex gånger 

högre än de lokala bidragskällorna. 

                                                      
2
 Fosfortranport från Trehörningen: beräkningar redovisade i rapporten "Förslag till 

dagvattenåtgärder för sjön Trehörningen", WRS 2014 
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Figur 4. Fosforbudget över avrinningsområdet mellan Trehörningen och 

Ågestasjön. Av figuren framgår bland annat att Trehörningen tillför 

Balingsholmsån ungefär 150 kg fosfor per år vilket är sex gånger högre 

än de lokala bidragskällorna. Stora mängder fosfor finns lagrad i mark 

(siffror i fyrkanter). Angivelser av fosforhalt i Trehörningen och 

Ågestasjön är ungefärliga och baseras på kommunens provtagning av 

ytvatten de sista åren. På 1970-80 talen var fosforhalterna i både 

Trehörningen och Ågestasjön mycket högre (ungefär 20 ggr högre) 

3 Förslag till åtgärder  

3.1 Kravspecifikation 

För att underlätta arbetet med att utveckla och värdera olika alternativ har en 

kravspecifikation för åtgärder upprättats. Listan med krav nedan ger utryck för både 

vad som kan åstadkommas samt vilka händelser ska undvikas. 

Följande krav har ställts upp för åtgärder  

 Åtgärder ska ge en betydande minskning av näringstransporter till 

Ågestasjön. Framförallt viktigt är att minska transport av fosfor. 

Fosforhalterna i ån har avklingat kraftigt sedan 1980 talet men är fortfarande 

kraftigt förhöjda gentemot ett naturligt tillstånd. 

 Åtgärder ska vara praktiskt och juridiskt genomförbara samt ekonomiskt 

rimliga. Kostnad per avskiljd mängd fosfor bör inte överstiga de kostnader 

som anges rimlig i Baltic Sea Action plan (ca 3000 kr)  

 Åtgärder bör ej innebära att jordbruksdrift i dalgången avsevärt försvåras. 

 Åtgärder skall bidra till god hushållning med naturresurser. De ska ej bidra 

till ökade emissioner av växthusgaser. 

 Åtgärder skall utformas med stor hänsyn till landskap, natur, och 

kulturvärden. Mervärden i form av rekreation och biologisk mångfald 

eftersträvas 
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3.2 Beskrivning av förslag 

De förslag som här presenteras är en syntes av tidigare framarbetade idéer anpassade 

till nya förutsättningar och önskemål om att i första hand förlägga åtgärder på 

kommunens mark högst upp i dalgången.  

Med förslaget ges vattenvård (avskiljning av fosfor) hög prioritet. Fortfarande gäller 

dock att de övriga krav som ställts upp i kravspecifikationen måste uppfyllas. 

Åtgärderna bedöms vara ekonomiskt rimliga och praktiskt och juridiskt 

genomförbara.. Vattenvårdande åtgärder bedöms inte innebära väsentliga 

begränsningar för jordbruksdrift. 

En viktig ambitioner med förslaget är också att skapa mervärden, i form av ökad 

tillgänglighet och ett vackrare och biologiskt rikare landskap. 

Förslaget inkluderar flera åtgärder som kan genomföras stegvis och om så önskas 

helt oberoende av varandra. Förslagen är illustrerade översiktligt i bilaga 2 och 

beskrivs kortfattat nedan i ordning från Trehörningen utlopp till åns mynning i 

Ågestasjön. I samband med projektering bestäms utformning och genomförande mer 

i detalj. 

3.2.1 Förslag för den övre delen av dalgången (Bilaga 2a) 

Modifierad form på utloppet från Trehörningen 

Trehörningens förmåga att utjämna flöden kan förbättras genom att formen på 

befintligt överfall (Figur 3) modifieras. Med mer utjämnande flöden minskar risken 

för erosion av avsatta partiklar i diket. Även en mycket begränsad förändring i 

utskovets form ger stora utjämningseffekter eftersom sjöytan är så stor. I Figur 5 

illustreras en möjlighet att skära upp en öppning i en av de dämmluckor som för 

närvarande är stängda (och fastrostade). Denna öppning (slits) utformas med en 

bredd och höjd som innebär att dämningsgränsen 22,0 uppnås vid lågvattenföring 

samtidigt som fiskvandring underlättas genom att en vattentröskel bildas en till två 

decimeter under den nuvarande tröskeln. Figuren visar också att det breda överfallet 

kan omformas på enkelt sätt, vilket också bidrar till att utjämna flöden inom 

befintliga dämningsnivåer. Tekniskt är en dessa åtgärder enkla och mycket billig att 

genomföra. 

 

Figur 5. Föreslagen förändring i utskovet på dämmet som reglerar 

vattenståndet i Trehörningen. Genom att en ta upp en mindre öppning i 

befintlig dammlucka samt justera befintligt överfall skapas 

flödesutjämning utan att förändra max och miniminivåer.  
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Tillgänglig åsträcka vid Balingsholms kursgård 

Sträckan mellan Trehörningens utlopp och infartsvägen till Balingholms kursgård är 

för närvarande igenvuxen och otillgänglig. I området vistas många människor och 

vattenmiljön kan här göras mer attraktiv och mer tillgänglig för besökare.  

Vårt förslag är därför att lyfta fram åsträckan och göra den till ett mer intressant 

vattenområde för besökare. Dessa åtgärder som bland annat inkluderar fördjupning 

och vidgning av några partier längs åsträckan samt ett grundområde som vid 

lågvatten fungerar som en forssträcka innebär också förbättring av själva 

vattenmiljön. 

Förslaget innebär att en strandpromenad skapas runt åsträckan. Längs den norra 

stranden intill parkering görs stranden tillgänglig med plana vallkanter och med 

lutningar som underlättar slåtter (gräsklippare och manuell slåtter). Vattenstranden 

görs här brant för att undvika uppslag av vass och kaveldun. Målsättningen är att 

skapa en solbelysta gräsbevuxen strandpromenad i kontakt med öppet vatten.  

Den nedre och övre delen av åsträckan vidgas och fördjupas så att större områden 

med öppna vattenspeglar skapas. Mellan dessa djupområden skapas ett 

erosionssäkrat grundområde som vid högvattenföring kommer vara dränkt men som 

vid lågvattenföring bildar en forssträcka. Detta erhålls genom att grundområdet 

placeras några decimeter under Trehörningens reglernivå som är + 22,0 (RH 2000). 

Forsträckan byggs som en stensatt fördjupning i grundområdet med idén att skapa 

porlande vatten och en vandringsväg för fisk. 

Den västra delen av åsträckan omformas till ett mer naturligt och vildvuxet 

strandområde. Utgrävda jordmassorna placeras ut i terrängen där sammanhängande 

fastmark och kullar för strandpromenad skapas. 

 Mellan den östra och västra sidan finns redan idag förbindelse för promenad via 

dämmet och Balingsnäsvägen i söder. 

Även om åtgärderna i första hand syftar till att tillgängliggöra åsträckan och göra den 

mer intressant för besökare, förväntas åtgärderna också leda till förbättringar i 

vattnets ekologiska status. I de vidgade och fördjupade partierna renas vattnet på 

samma sätt som beskrivs nedan för filter och sedimentationskanalerna. Forssträckan 

ger syretillförsel under lågvattenföring vilket är gynnsamt för fisk och annan 

makrobiotas överlevnad vintertid. Genom det anlagda grundområdet höjs lägsta 

vattenyta nedanför dämmet med flera decimeter, vilket gör att fisk lättare kan röra 

sig upp till Trehörningen (speciellt om slits i en av dammluckorna tas upp, se ovan). 

 

Filter- och sedimentationskanal  

På åkermarken öster om Balingsnäsvägen föreslås att det nuvarande diket görs om 

till en bred svagt meandrande kanal. (Figur 6). Tanken är att skapa en 

sedimentations/filterkanal där vattnet får flyta fram mycket långsamt (några cm per 

sekund). Mycket låga flödeshastigheter främjar sedimentation och förhindrar 

erosion. Undervattensväxter kan under dessa förhållanden etablera sig i stabila 

bestånd. Redan i dag finns vattenpest och hornsärv i diket. Dessa växter utvecklar 

täta bladrika mattor under vattnet, vilka fungerar som utmärkta biologiska filter. 
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Figur 6. Tvärsektion över filter- och sedimentationskanal. 

 

Sedimentationskanalen ges en bredd om mellan 10-15 meter och ett djup om cirka 

80 cm vid låg vatten föring. Detta är en bredd och ett djup som bör kunna schaktas 

med vanlig grävskopa och utan risk för skred. Djupet är tillräckligt för att tillåta 

lagring av sediment samtidigt som djupet inte försvårar etablering och 

vidmakthållande av undervattensvegetation. 

Utgrävda lermassor som erhålls vid anläggandet planeras ut på kringliggande 

åkermark efter det att matjorden först har avtagits. Lämpligen placeras massorna 

intill diket i halvmånformade låga kullar. Efter utplanering av massorna återförs den 

befintliga matjorden. Mot åkermark görs släntlutningar mycket flacka för att tillåta 

fortsatt odling. Dosering av massor görs så att avrinnande vatten från åker leds mot 

vegetationstäckta lågpartier intill ån.  

Kanalen som illustreras i bilaga 2, sträcker sig längds hela nuvarande åkermark, det 

vill säga ungefär 600 m. Med föreslagen sektion (Figur 6) erhålls då en våtvolym om 

cirka 3600 m
3
 vilket vid normalflöde ger en uppehållstid om ungefär sju timmar. 

Detta ger goda förutsättningar för avskiljning av partiklar sedimentering. 

Vattenhastigheten uppgår endast till några centimeter per sekund vilket innebär att 

filtrering genom växter blir effektiv. 

För att ytterligare förbättra hydraulik och filtereffekt föreslås att ett antal tvärgående 

skärmväggar i form av "flytande öar" placeras i diket (Figur 7). Med sådana 

skärmväggar förhindras pluggflöde i en mittfåra. I stället tvingas ytvattnet nedåt i 

vattenmassan och åt sidorna. Detta skapar längre uppehållstid och större 

förutsättningar för filtrering genom vegetationen. Växterna på öarna gör 

skärmväggarna intressanta och gardinerna av rotmassa under öarna blir ett effektivt 

filter. Skärmväggarna förankras i kanalens sidor och utformas i övrigt lämpligen på 

samma sätt som föreslagits för skärmbassängen i Trehörningen
3
, se bilden nedan. 

 

                                                      
3
 Förslag till dagvattenåtgärder för Trehörningen, 2014, WRS) 
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Figur 7. Principskiss skärmvägg av flytande öar. Skärmväggarna med sina 

hängande rotmattor, tvingar vattnet nedåt och åt sidorna vilket förbättrar 

hydraulik och filtereffekt.  

 

Sedimentationskanalen med sin rika undervattensvegetation förväntas ge effektiv 

avskiljning av partiklar inklusive planktonburen fosfor. De avskilda partiklarna 

kommer så småningom att bilda ett sediment som måste avlägsnas. Utgrävning av 

sediment (och undervattensvegetation) bör göras sektionsvis enligt ett roterande 

schema. Sektionerna ges en längd om 10-15 meter och återkomsttid för utgrävning 

bör vara 5-10 år. 

Kanalen förses med odlingsfria zoner. Detta motiveras dels för att reducera 

näringsläckage och öka biologisk mångfald, men framförallt för att göra området och 

vattenvägen mer tillgänglig för friluftsliv. I slutet av kanalen föreslås att en överfart 

anläggs som förbinder området i söder med området i norr. Enklast görs detta med 

en vägtrumma. 

 

3.2.2 Förslag för den mellersta delen av dalgången (Bilaga 2b) 

Befintligt dike görs om till en "meandrande bäckfåra med låglänta terrasser". 

Terrasserna höjdsätts så att de översvämmas vid högvatten men är torrlagda vid 

normalvattenflöden (Figur 8). Med placering av terrasserna på ömse sidor och med 

varierande bredd och släntlutning skapas variation och känslan att diket meandrar 

utan att själva dikesfåra ändras. 

 

Figur 8. Principsektion meandrande bäckfåra med låglänta terrasser. 

 

Terrasserna kan även betraktas som nedsänkta odlingsfria zoner och kan därmed 

vara bidragsberättigade för anläggningsstöd. 

Terrasserna ska vara beväxta med gräs eller halvgräs och kan med fördel betas. För 

att undvika igenväxning och tuvbildande gräs bör strandzonerna slås regelbundet 

(minst en gång var tredje år) 
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I de samtal som kommunen fört med fastighetsägare längs dalgången har 

framkommit önskemål hos boende i Hammardal och Solängen om få mer 

vattenkontakt. Detta kan göras genom att åfåran vidgas och fördjupas och leds in 

mot bebyggelsen och/eller att en damm grävs fram vid sidan om å fåran. I det förra 

fallet kan det tillskapade vattenområdet ses som en del i vattenvårdsåtgärderna, i det 

andra fallet är dammen mer en damm för de närboendes trivsel och rekreation. I 

förslaget som illustreras båda dessa alternativ. 

Lokalisering och utformning av vattenområden görs på sådant sätt att schaktmassor 

används för skapa ny fastmark som nollas upp mot högre liggande terrängavsnitt. 

Vattnet görs på så sätt göras tillänligt och bli tillsammans med de fastmarksytorna, 

värdefulla landskapselement i närmiljön. Den "sidställda dammen", som mottar ut 

och grundvatten vatten från skog och bostadsområden uppströms, bör få en 

vattenkvalitet som är bättre än åvattnet och skulle kunna anläggas som ett vatten för 

bad och fiske. Anläggs dammen med denna ambition blir den samtidigt en kontroll 

över att de avlopp som finns in bostadsområdet fungerar som de ska. 

Längs hela dalgången i den mellersta delen finns möjligheter att vidga och fördjupa 

dikesfåran så att nya årum skapas. Sådana årum placeras med fördel där åkerdiken 

möter åfåran. Schaktmassor läggs enklast upp som kullar eller långsmala limpor 

intill utgrävda vattenområden, där de ingår i odlingsfria zoner och gångstråk. I bilaga 

2 b, ges exempel på ett lämpligt dammläge och princip utformning. 

 

3.2.3 Förslag för den nedre delen av dalgången (Bilaga 2c) 

De redan genomförda åtgärderna med en breddning av dikesfåran vid inloppet till 

Ågestasjön i form av en sedimentationsvåtmark utvecklas och förbättras. Den 

ursprungliga dammvolymen är numera till stor del fylld av sediment och bör därför 

grävas ur. Utgrävda massor läggs lämpligen upp vid åkerkant för avvattning och 

sprids sedan ut i lågpartier på kringliggande åkermark. 

Samtidigt som dammen grävs ur utvidgas inloppsdelen genom att det befintliga diket 

som leder in vattnet i dammen fördjupas och vidgas på samma sätt som föreslås 

under 3.2.  I förslaget som illustreras i bilaga 2c vidgas och fördjupas åfåran ända 

upp till Hanes väg. 

Den föreslagna filter och sedimentationskanalen blir 500 meter lång och får en våt 

volym vid normalvattenflöde om cirka 3000 m
3
. Kanalen kommer således ha god 

kapacitet för avskiljning av partiklar och näringsämnen. Så som beskrivits ovan 

förutsätts en skötselregim där sediment och växter avlägsnas sektionsvis i ett 

roterande schema. 

Schaktmassor läggas enklast upp på sidan av den utgrävda fåran så som föreslås i 

den övre delen av dalgången. Dock förordas här att massorna efter 

matjordavtäckning planeras ut och arbetas in i ovanliggande jordbruksmark så som 

anges i förslaget i bilaga 2c. Visserligen är denna hantering av schaktmassor mer 

omständlig men i gengäld nyttiggörs massorna för odling och det öppna skålformiga 

landskapet förblir obrutet. Det senare är viktigt inte minst då vatten vid 

högvattenflöden tillåts översvämma dalgången så som idag på ett naturligt sätt. 
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Fortfarande förses kanalen med odlingsfria zoner och gångpromenad, men dessa ytor 

är placerade på befintlig mark. 

För att förbättra hydrauliken i dammen och möjliggöra extra rening genom 

översilning vid strandängarna ned mot Ågestasjön föreslås att en låg 

begränsningsvall anläggs i den nedre delen av dammen. I denna vall anläggs två 

utlopp mot Ågestasjön, dels ett strypt utlopp och dels ett bräddomlopp (Figur 9). 

Tanken med detta arrangemang är att vattennivåer bibehålls som idag (enligt 

vattendom) men utloppet från dammen tar olika vägar beroende på flöden. Vid låg 

och normalflöden rinner vattnet genom det strypta utloppet men vid högvattenflöden 

kommer vatten också rinna ut i en högre belägen punkt. Denna punkt placeras i läge 

för att möjliggöra översilning över strandängarna vid Ågestasjöns sydvästra del. 

 

 

Figur 9. Principsektion begränsningsvall mot Ågestasjön med strypt 

utlopp och bräddomlopp. 

 

Det strypta flödet placeras i höjd med befintligt dike eller strax intill. Det anläggs 

enklast med en rörtrumma med dimension som motsvarar normalt flöde (till exempel 

D500 med 1,2 promille lutning för MQ av 140 l/s). En annan lösning är att anlägga 

utloppet i en träränna, vilket har fördelen att sektionen för strypning kan justeras. 

Bräddavloppet placeras i vallens södra kant i den punkt där vattennivån vid 

högvatten når landstranden. Här anläggs ett brett och erosionssäkert överfall med 

kapacitet att avbörda vatten även vid extremt höga flöden. För att leda ut vattnet över 

strandängen, anläggs efter bräddöverfallet ett fördelningsdike. Fördelningsdiket ges 

sektion motsvarande bräddöverfallet och görs minst 100 meter långt. 

3.2.4 Sammanställning och värdering av åtgärder  

Nedan sammanställs de olika förslagen i rangordning efter deras potential för att 

bidra till vattenvård och minskade näringstransporter. I Tabell 3 anges också 

åtgärdernas potential för att skapa andra värden. 
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Tabell 3. Sammanställning av föreslagna åtgärder rangordnade efter 

deras potential för vattenvård och värde för andra intressen. 

Förslag 
Värde för 

vattenvård 

Värde för 

rekreation 

Värde för 

biologisk 

mångfald 

Uppskattad 

fosfor 

avskiljning 

(kg/år) 

Modifiering av dämme vid 

Trehörningen 
stort stort måttligt ? 

Omformning av åsträckan vid 

Balingsholms kursgård 
måttligt stort stort 2,5 

Filter/sedimentationskanal i övre 

delen av dalgången, inkl 

odlingsfri zon 

Mycket stort Stort Stort 20 

Meandrande åfåra med 

strandängar inklusive dammar vid 

Hammardal 

Måttlig stort Stort 2,5 

Filter/sedimentationskanal i nedre 

delen av dalgången, inkl 

odlingsfri zon 
Stort Måttligt Måttligt 

10 

Nytt utlopp till Ågestasjön Stort Måttligt Måttligt 5 

 

3.2.5 Bedömning enligt kravspecifikation  

Reduktion av fosfor  

Som diskuterats i avsnitt 2.2 (och bilaga 3) är det framförallt vattnet från sjön 

Trehörningen som belastar Balingsholmsån med näring. De hydrauliskt- och för 

filtrering och sedimentationsprocesser väl anpassade sedimentationskanalerna som 

föreslås i dalgångens övre och nedre delar bedöms ge en effektiv avskiljning av 

partikelburen näring men även i viss mån löst fosfor. 

Mest fosfor kommer avskiljas i de båda filterkanalerna. Störst betydelse kommer den 

övre kanalen ha, av det enkla skälet att den kommer belastas med de största 

mängderna partikel- och näring. Dessutom är denna kanal längst och har störst 

volym.  

Med förbättringar av dammen före utloppet i Ågestasjön skapas extra volymer för 

filtrering, sedimentation och biologisk omvandling av löst fosfor 

(växtupptag/utfällning) och kväve (denitrifikation). 

De övriga åtgärder som föreslås såsom modifiering av utlopp och åsträckan vid 

Balingsholms kursgård, meandrande åfåra med strandängar och smådammarna vid 

Hamamrdal, bedöms i relation till filter och sedimentationskanalerna och 

förbättringsåtgärder vid åns utlopp till Ågestasjön, ha mindre betydelse för den totala 

fosforavskiljningen. 
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Modifieringen av utloppet innebär att flödestoppar till ån kapas vilket är gynnsamt 

för reningsprocesserna nedströms. Denna åtgärds effekter på näringsavskiljning är 

dock svår att bedöma. 

Nyligen genomförda studier av hårdbelastade dammar i jordbrukslandskapet 

(fosfordammar) visar att avskiljningen av fosfor kan uppgå till mellan 70-80 kg per 

hektar och år. Sådan hög avskiljningsgrad kan förklaras med att dammarna är hårt 

belastade av fosfor associerade till mineralpartiklar. Denna fosfor är sedimenterbar 

och till största del inert det vill säga icke gödande. På sikt måste sedimenten 

avlägsnas för bibehållande av reningseffekt
4
. 

Den fosfor som transporteras i Balingsholmsån är som beskrivits ovan, sannolikt till 

största del planktonburen och transporteras främst under sommar halvåret. Under 

vintern är halterna sannolikt lägre och fosforn uppträder i större utsträckning som 

löst fosfat. 

I jämförelse med fosfordammar i jordbrukslandskapet kan den totala belastningen 

per ytenhet i föreslagna kanaler förväntas vara betydligt mindre. Avskiljningen av 

partikelburen fosforn (mikro alger) bedöms dock vara mycket effektiv. Det betyder 

att sommartid kan avsevärda förbättringar upplevas i form av förbättrat siktdjup och 

uppmätas i form av minskade fosforhalter. Den fosfor som hamnar i sedimentet är 

mer mobil än fosforn i sediment från dammar i jordbrukslandskapet. 

Reningseffekten kommer således vara avhängig av hur ofta och väl kanalerna rensas 

från sediment och vegetation. 

Löst fosfor tas också upp av mikroorganismer och av växter samt kan fällas ut i 

förening med järn- humuskomplex eller tillsammans med kalk (i form avhydroxy-

apatit). Det senare kan mycket väl bli en viktig mekanism i sedimentations- 

filterskanalen i samband fotosyntesdriven förhöjning av pH intill bladmassan hos 

undervattensväxterna. Sommartid kan dessa processer ha betydelse för att minska 

mängden växttillgängligt fosfor i vattnet. Både hydroxyapatiter och järnhumus 

komplex binder fosforn relativt stabil. 

Ytterligare en mekanism för fosforavskiljningen går via den fosfor som långsiktigt 

lagras in i detritus och torv, så kallat residual fosfor eller refraktär fosfor. På våra 

breddgrader och i de vattenmiljöer vi här talar om handlar det om i storleksordningen 

10-25 kg per hektar och år 
5
. Med skörd och regelbunden rensning av kanalens 

sediment blir reduktionen sannolikt högre 

Utifrån förda resonemang antas att reningseffekten i de anlagda och med rening 

underhållna vattenvolymerna kommer ligga runt 35-40 kg fosfor per hektar och år. 

Den sammanlagda ytan kanaler och dammar uppgår till cirka en hektar, vilket 

således skulle innebära att fosfortransporten till Ågestasjön minskar med i 

storleksordningen 30-40 kg fosfor per år. Restaurering av dammen vid inloppet till 

Ågestasjön liksom förslaget till ett modifierat inlopp till sjön med översilning på 

strandängar vid högvattenföring kan också bli ett bidrag till fosforreningen. 

                                                      
4 Kynkäänniemi, P. (2014) Small Wetlands Designed for Phosphorus Retention in 
Swedish Agricultural Areas - Efficiency Variations during the First Years after 
Construction. Doktorsavhandling. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet 
5 Karin Tonderski, et al, 2002,Våtmarksboken -skapande och nyttjande av 
värdefulla våtmarker, VASTRA rapport 3. 
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Reningseffekten av de odlingsfria zonerna är svåra att bedöma. Deras bidrag till 

reningen bör i första hand betraktas som preventiv, det vill säga ett sätt att minska 

lokal belastning men också som ett sätt att förhindra grumligt vatten från att nå 

filterkanalerna. Frekvent och kraftig grumlighet kan innebära en ogynnsam stress på 

den undervattensvegetationen i kanalerna. 

De tvåstegsdiken som föreslås i dalgångens mellandel bedöms ha mindre betydelse 

för fosforrening speciellt om dessa strandområden betas, vilket är önskvärt för 

landskapsbild och biologisk mångfald.  

Vid genomföring av alla föreslagna åtgärder bedöms totalt cirka 40-45 kg fosfor 

kunna avskiljas. Detta förutsätter att kanalerna rensas regelbundet så som beskrivits 

ovan. På detta sätt kan också en stor del av avskiljd näring återvinnas till 

odlingsmark. 

 

Genomförbarhet och kostnader 

Genomförandet av åtgärderna  för damm/kanalvolymer är tekniskt enkelt. Även 

anläggandet av dammar och forsträcka vid Balingstaholms gård är okomplicerad. 

Viktigt är att höjdsättning och utformning av forsträckan görs noggrant, dels med 

tanke på att säkerställa att alla flöden kan passera utan dämning över Trehörningens 

reglernivå och dels att konstruktion säkerställer skydd mot erosion samt att 

forsträckan blir funktionell för fiskvandring och upplevs som naturlig och vacker. 

Meanderdike och dammarna vid Hammarängen, kan motiveras av att tillföra 

platserna upplevelsevärden och öka biologisk mångfald, men också att avlasta 

vattnet från gödande ämnen. Dessa åtgärder har därför ej medtagits i kostnadskalkyl 

och beräkning av kostnadseffektivitet. 

Kostnader för anläggning av filter/sedimentationskanaler, filterdammar samt 

restaurering av befintlig damm uppskattas till drygt 1,1 miljon kr. Årlig 

underhållskostnad uppskattas till 18 000 kr, se bilaga 4. 

Med en avskrivningstid på 40 år och 4 % kalkylränta blir årskostnaden 67 000 kr. 

Kostnad per avskiljd (och återförd) mängd fosfor uppgår till cirka 1800 kr per kg. 

(antaget 40 kg avskiljs). 

Konsekvenser för jordbruksdrift 

Åtgärderna innebär att arealen brukbar mark i dalgången minskar med drygt 3 ha. 

Vattennivåer förändras dock inte och ianspråktagen jordbruksmark kan fortfarande 

nyttjas som betesmark. 

I den nedre delen innebär breddningen av diket att ungefär 2000 m
2
 åkermark 

omvandlas till våtmark. Denna åkermark är dock mycket låglänt och redan idag 

vattenpåverkad. 

De genomförda åtgärderna på de åkermarker som idag brukas är reversibla, det vill 

säga, förlorad åkermark kan återskapas om förutsättningarna skulle ändras i 

framtiden. 
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Hushållning med resurshushållning (klimateffekter) 

Åtgärderna kan ses som klimatneutrala. Drivmedel för grävmaskin åtgår vilket är 

fossilbaserat (idag). Å andra sidan kan avskiljd fosfor (och kväve, andra 

näringsämnen och mullbildande ämnen) återföras till odlingsmark, vilket minskar 

behov av sådan insatsresurser. 

Konsekvenser för landskap, rekreation och naturvård 

De föreslagna åtgärderna kommer tillgängliggöra dalgången för friluftsliv och 

tillföra nya kvalitéer för rekreation och naturvård. Den idag uträtade ån blir mer 

varierad och tillgänglig för besökare. 

Strandpromenader längs rinnande vatten och smådammar, kanaler och tidvis 

översvämmade terrasser kan bli nya uppskattade landskapselement för friluftsliv och 

kommer förstärka dalgångens biologiska värden. En ny vandringsled längs ån skulle 

dessutom knyta ihop Trehörningen och Ågestasjön till ett större sammanhängande 

friluftsområde. 

Det nuvarande raka åkerdiket ersätts av spännande å sträcka med öppna och djupare 

vatten omväxlande med dammar och strandängar. Allt detta liksom den inledande 

forsträckan kommer bli fina vattenmiljöer för vattenrelaterad fauna och flora. Inom 

de odlingsfria zonerna kommer ängsväxter hitta tillflyktsorter. Partier längs ån kan 

planteras med till exempel bärbuskar och annan skyddande och födogivande 

vegetation för faunan. 

Slutsatser  

 Balingsholmsån mottar stora mängder fosfor från den övergödda sjön 

Trehörningen. Åtgärder för vattenvård i dalgången motiveras i första hand 

för rening av detta vatten. 

 Den lokala tillförseln av fosfor till ån från omgivande mark och bebyggelse i 

dalgången är inte förhöjd. Särskilda åtgärder för behandling av tillrinnande 

vatten från det lokala avrinningsområdet är knappast motiverade. 

 Sommartid tillförs fosfor till Balingsholmsån främst i form av blågröna 

alger. Åtgärder för fosforreduktion bör således inriktas på att skapa 

filtrerande processer och långa uppehållstider för sedimentation. Sådana 

åtgärder kan skapas effektivast i form av kanaler/dammar med mycket 

undervattensvegetation. Detta är också miljöer som gynnar kvävereduktion. 

 Som utgångspunkt för framtagande och värdering av åtgärder har en 

kravspecifikation för åtgärder upprättats. Listan med krav nedan ger utryck 

för både vad kan åstadkommas och vad som ska undvikas. De föreslagna 

åtgärderna bedöms uppfylla samtliga uppställda krav. 

 Effektiva åtgärder för näringsretention bedöms kunna skapas utan större 

konflikter med jordbrukets intressen. Stora möjligheter finns att samtidigt 

skapa mervärden i form av vackra gångstråk och biologiskt rika 

vattenmiljöer. 
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 Det framtagna förslaget är en syntes av tidigare förslag med beaktande av 

nya förutsättningar som tillkommit. Förslaget innehåller förutom filter -och 

sedimentationskanaler flera andra möjligheter till åtgärder. Ambitionen har 

varit att illustrera olika idéer och möjligheter som kan väljas beroende på 

ambition och vem som är utförare. 

 Genomförande av förslaget "filter -och sedimentationskanal" i såväl den 

övre som nedre delen av dalgången, är de mest kostnadseffektiva åtgärderna 

för att reducera näringstransporter. 

 Genomförs förslagen till filter- och sedimentationskanaler liksom 

restaurering av inloppsdammen vid Ågestasjön beräknas ungefär 40 kg 

fosfor per år kunna avskiljas. En stor del av denna fosfor (liksom andra 

näringsämnen och organiskt material) kan tillföras odlingsmark. Den 

avskilda mängden motsvarar 25 % av tillförseln från Trehörningen eller hela 

den mängd fosfor som tillförs från avrinningsområdet mellan Trehörningen 

och Ågestasjön. 

 Med genomförande av övriga åtgärder kan ytterligare cirka fem kg fosfor 

avskiljas. Dessa åtgärder kan dock motiveras av andra skäl framförallt för att 

göra dalgången mer tillgänglig och attraktiv för friluftsliv. 

 Investeringskostnaderna för genomförande av filter och 

sedimentationskanaler inklusive levande skärmväggar samt restaurering av 

befintlig damm vid Ågestasjön bedöms kosta drygt 1 miljon kronor. Med en 

beräknad årskostnad för slåtter och under håll på knappt 20 000 kr uppgår 

kostnaden för avskiljd mängd fosfor till 1800 kr/kg. Denna kostnad ligger 

inom det intervall som BSAP beskriver som rimligt. 

 

 

 

 


