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Sammanfattning 

I Stockholm stad pågår ett arbete med att förbättra vattenkvaliteten för att nå god kemisk 

och ekologisk status i kommunens vattenförekomster. I det arbetet behövs lokala, 

operativa och kostnadsberäknade åtgärdsprogram för respektive vattenförekomst.  

Syftet med att ta fram underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för Långsjön är att undersöka 

möjligheterna att nå upp till miljökvalitetsnormerna (MKN) och föreslå åtgärder med målet 

att uppnå god status med marginal (150 %).  

Långsjön är en grund sjö i söderort i Stockholm och ligger på gränsen mellan Stockholm 

stad och Huddinge kommun.  

En ny bedömning av den nuvarande statusklassningen har utförts enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 med uppdateringar från 2015-05-01. 

Bedömningen är att Långsjön har en måttlig ekologisk status med växtplankton som 

utslagsgivande kvalitetsfaktor. Utöver detta uppnår näringsämnen, ljusförhållande, 

syrgasförhållanden samt bedömda hydromorfologiska kvalitetsfaktorer inte god status. 

Orsaken till den måttliga ekologiska statusen beror troligen på de höga fosfor- och 

kvävehalterna i recipienten som påverkar ett flertal övriga kvalitetsfaktorer. Många av 

åtgärdsförslagen fokuserar därför på att reducera fosfor- och kvävehalterna för att komma 

tillrätta med problemet. 

Recipientens kemiska status har klassats som uppnår ej god med hänsyn till antracen och 

PFOS. Kvicksilver- och PBDE-föroreningarna är luftburna långväga föroreningar och har 

blivit nationellt undantagna. 

För varje överskridande ämne har ett beting (förbättringsbehov) beräknats för att nå god 

ekologisk och kemisk status. Då mätvärden och gränsvärden anges i halter (mg/l, g/kg tv, 

g/ kg vv) och betinget uttrycks i mängd (kg/år) har en beräkning utförts för att omvandla 

halter till mängder. Skillnaden mellan medelvärden på uppmätta halter i Långsjön och 

gränsvärdeshalter för god status har beräknats för att sedan omvandla detta till ett 

procentuellt minskningsbehov som behövs för god status. 

Minskningsbehovet har sedan överförts till belastningen som tillförs sjön via dagvatten och 

punktkällor. För Långsjön har inga kvantifierbara punktkällor identifierats utöver 

internbelastning av fosfor. Belastningen till sjön via dagvatten har beräknats utifrån 

schablonvärden på föroreningshalter och karterad markanvändning. Betinget för fosfor har 

beräknats till ca 32 kg/år. För kväve har inget beting beräknats då det inte finns några 

gränsvärden att förhålla sig till. 

Betinget för antracen har beräknats till 23 % vilket innebär att 1,6 g/år behöver reduceras.  

PBDE och kvicksilver ska reduceras med 89 % [6,9 g/år] respektive 90 % [8,7 g/år]. 

Betinget för PFOS i vatten är 65 %, ett beting i kg/år kunde dock inte beräknas då 

belastningen i inkommande vatten inte kunde kvantifieras. 

Åtgärder har föreslagits i tillrinningsområdet för att rena dagvatten med hänsyn till fosfor, 

kväve, antracen och PFOS. För varje åtgärd har avrinningsområde och teknisk utformning 

anpassats till befintligt ledningsnät, markåtkomst och för att optimera för övriga mervärden. 

Reningseffekten i kg/år har redovisats för respektive ämne, även för kvicksilver och PBDE. 

Reningseffekt och kostnad för anläggning, drift och underhåll har satts i proportion till 
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varandra i en fristående bilaga (Bilaga 8 – Kostnad och avskild mängd per åtgärd). Hänsyn 

har tagits till den reducerade reningseffekten vid seriekoppling av åtgärder och har 

beräknats i en annan fristående bilaga (Bilaga 9 - Total avskild mängd åtgärder). 

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna som har utretts bedöms till otillfredsställande 

status. Då biologiska kvalitetsfaktorer i sjön visar på god status bedöms det vara rimligt att 

sjön kan uppnå god ekologisk status trots lägre status på hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorer. Det bedöms inte finnas samhällsekonomiskt försvarbara åtgärder som 

kan höja de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna till god status. 

Resultatet visar att med tillräckligt många åtgärder i tillrinningsområdet kan 112 % av 

betinget för fosfor nås. Det är då rimligt att tro att även klorofyll, ljusförhållande och 

syrgasförhållanden som påverkas av de förhöjda fosforhalterna också kan nå god status. 

Långsjön bedöms därför kunna nå god ekologisk status utifrån de föreslagna åtgärderna. 

Trots att åtgärderna i tillrinningsområdet kan rena 112 % av betinget, nås inte målet att 

rena upp till 150 % av betinget för fosfor. Orsaken till detta är platsbrist inom 

tillrinningsområdet. Åtgärder har föreslagits på de platser som har ansetts möjliga med 

hänsyn till markåtkomst och ledningsnät.  

En ytterligare faktor som försvårar att målet uppnås är att när dagvattenanläggningar 

seriekopplas så minskar reningseffekten i nedströms anläggningar. Detta innebär att även 

om någon ytterligare plats skulle kunna påträffas för en anläggning nedströms en tidigare 

anläggning så kommer den avskilda mängden inte att öka i någon större grad pga. att 

anläggningarna är seriekopplade. 

Om samtliga föreslagna åtgärder anläggs i avrinningsområdet uppnås god status för 

antracen och även målet att avskilja en mängd som motsvarar 150 % av betinget uppnås.  

PFOS uppnår däremot inte betinget efter införande av åtgärderna i tillrinningsområdet.  

Långsjön bedöms därför inte kunna nå god kemisk status. Om PFOS undantas skulle det 

däremot gå att nå god kemisk status i Långsjön. 

Målet med åtgärderna är att nå betingen med 150 %, detta för att ta höjd för belastning från 

kommande planområden och möjliggöra ny bebyggelse inom tillrinningsområdet. Då målet 

inte uppnås för fosfor kommer det att ställas mycket hårda krav på rening av fosfor i 

dagvatten från kommande planområden. Man måste då kunna bevisa att man endast 

försämrar inom samma statusklass samt att man inte äventyrar att god status kan nås i 

framtiden (Länsstyrelsen Stockholm, 2017). Då det inte anses möjligt att nå god ekologisk 

status innebär detta att det kommer att bli mycket svårt att anlägga ny bebyggelse på 

naturmark. Om däremot ny bebyggelse anläggs på platser med befintlig bebyggelse finns 

möjligheter att förbättra läget jämfört med hur det ser ut idag. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/G) syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av 

våra vattenresurser. Direktivet innefattar att varje medlemsland ska implementera miljökvalitetsnormer 

(MKN) för varje vattenförekomst (Länsstyrelsen Örebro län, 2016). Miljökvalitetsnormer uttrycker den 

vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt utifrån vattenförekomstens nuvarande 

status. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 2021 och att 

statusen inte får försämras, men ibland kan undantag göras (Vattenmyndigheterna, 2016). 

I det pågående arbetet för att Stockholms vattenförekomster ska nå god ekologisk och kemisk status 

behöver de översiktliga åtgärdsprogram som Vattenmyndigheten tagit fram brytas ned i lokala, operativa 

och kostnadsberäknade åtgärdsprogram för respektive vattenförekomst. Därför har Stockholm Stad 

beslutat om en handlingsplan för framtagande av lokala åtgärdsprogram med målsättningen att nå god 

vattenstatus till 2021 alternativt 2027 (Stråe, o.a., 2016). 

1.2 Syfte 

Syftet med att ta fram underlag till lokalt åtgärdsprogram för Långsjön är att undersöka möjligheterna till 

att uppnå MKN och föreslå åtgärder med målet att uppnå god status. Detta ska utgöra ett 

underlagsmaterial inför arbetet att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för recipienten.  

1.2.1 Avgränsningar 

- Påverkan från det dagvatten som når sjön vid bräddning har inte tagits hänsyn till då den anses 

försumbar. Den första delen av regnet som tar med sig mest smuts från vägar och andra ytor 

kommer att spolas med till reningsverket i och med det kombinerade ledningsnätet utanför 

tillrinningsområdet. Därav antas att det dagvatten som sedan bräddas inte kommer att medföra 

några höga halter föroreningar. Däremot förorenas sjön av spillvattnet i bräddningen. 

- Utredningsarbetet har inte innefattat att göra egna provtagningar utan utgår ifrån tidigare 

insamlade data.  

- Närmare utredning av platsspecifika parametrar för framtagna åtgärdsförslag såsom 

grundvattennivåer, markens hållfasthet m.m. har inte utförts i denna utredning. 

2 Underlag  

Följande underlag har använts I arbetet: 

 Vattenprogram för Stockholm 1995–99 

 Program för Stockholms vattenarbete 2006 – 2015  

 Mätdata från kontrollprogram 

 Mätdata från Stockholm Stad 

 GIS-skikt med: 

- Markanvändning 

- Tekniskt avrinningsområde och delavrinningsområden 

- Inloppspunkter  

- Punktkällor 

- Dagvattenanläggningar i området 
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- Utbredning av naturreservat 

- Grodvatten 

- Grundvattenkvalitet och strömningsriktning 

 Inventering av bottenfauna år 1997 och 2013 (Medins Biologi). 

 Resultat från provfiske år 1999, 2010, 2011 och 2013 (Sportfiskarna). 

 Vatteninformationssystem Sverige, VISS 

 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 med uppdateringar från 2015-05-01 

3 Övergripande metodik 

Påverkan från olika markanvändningar och sammanställning av möjliga punktkällor inom recipientens 

tillrinningsområde har varit ett första steg för att få en bild av Långsjöns vattenkvalitet. Vidare har 

beräkningar utförts i StormTac, webversion 17.1.3, för att studera skillnad i belastning per 

markanvändning. StormTac är en dagvatten- och recipientmodell för beräkning av dagvattenflöden och 

dagvattenföroreningar som samlar data från studier utförda i Sverige och internationellt. 

Steget efter har varit att statusklassa kvalitetsfaktorer utifrån Havs- och vattenmyndigheternas 

författningssamling (HVMFS 2013:19 med uppdateringar från 2015-05-01). För att klassa den 

ekologiska statusen har gällande parametrar och kvalitetsfaktorer bedömts. Ett exempel är biologiska 

kvalitetsfaktorer som bland annat innehåller parametrarna växtplankton och bottenfauna. 

Statusklassningen bygger på mätdata för de olika parametrarna. I vissa fall har relevant underlagsdata 

saknats vilket då har angivits i sammanställningen i Bilaga 2 - Uppdaterad Statusklassning Långsjön. 

Varje parameter det har funnits mätdata för har klassats efter föreskrifterna.  

Den kemiska statusen har klassats efter mätvärden som har utförts på vissa av de 45 prioriterade och 

8 andra förorenande ämnen. Vid de tillfällen det har saknats underlag för att fullfölja en bedömning har 

detta angetts tillsammans med en utläggning av den information som kunnat nås. 

Vid statusklassning av den ekologiska statusen väger de biologiska kvalitetsfaktorerna tyngst. Det vill 

säga att om biologin är måttlig eller sämre spelar det ingen roll vad de fysikalisk-kemiska eller 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna visar eftersom man ändå på grund av biologin måste upprätta ett 

åtgärdsprogram för att uppnå god status. Då eventuella åtgärder behöver riktas mot de underliggande 

problemen kan det dock spela stor roll vad de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna visar. 

För de parametrar som inte uppvisade god status har en litteraturstudie utförts för att förstå grunden till 

problemet och vilka källor som finns. 

Beting (förbättringsbehov) har beräknats i mängd/år genom att bestämma den procentuella minskning 

som behövs för respektive kvalitetsfaktor. Den procentuella minskningen har bestämts utifrån skillnaden 

i uppmätt halt och halten för god status. En beräkning av den årliga belastningen från dagvatten, 

bräddning och intern belastning har utförts. Då inga andra stora punktkällor har identifierats har den 

procentuella minskningen av halt som behövs överförts på belastningsmängd per år. På så vis fås ett 

beting i mängd/år. 

Den markanvändning som bidrar med störst mängder av de föroreningar som utgör ett problem har 

beräknats i StormTac. På så vis har åtgärder föreslagits på de platser i tillrinningsområdet där de ger 

mest effekt. Åtgärdsförslagen har utformats till att ge så god rening som möjligt på tillgänglig yta samt 

med god anslutning till befintligt ledningsnät för dagvatten. Finns ingen tillgänglig yta ovan mark har 

avsättningsmagasin föreslagits under mark. Effekten av olika åtgärdsförslag grundas i första hand på 

resultat från StormTac.  
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En litteraturstudie har sedan utförts för att kunna kostnadsuppskatta anläggande, drift och 

underhållskostnader av de föreslagna reningsanläggningarna. För kostnader kopplade till gata och 

omläggning av ytskikt har personer på SWECO som arbetar med dessa frågor intervjuats för att få en 

branschstandard. Kostnaderna för investering, drift och underhåll har kopplats till kg reducerat ämne 

per år. Livslängden på anläggningarna har antagits vara 30 år. 

Sista steget har varit att sammanställa all information i rapport och bilagor för att diskutera möjligheterna 

för recipienten att nå god status. 

4 Långsjön 

Långsjön var tidigare en preliminär vattenförekomst men är antagen som vattenförekomst (SE657387-

162326) av Vattenmyndigheten i och med den senaste vattenförvaltningscykeln.  Sjön ligger i ett 

gammalt villaområde på gränsen mellan Stockholm stad och Huddinge kommun, se Figur 1. Det största 

djupet är bara drygt 3 meter. Tillrinningsområdet utgörs till störst del av villaområden och stranden utgörs 

till stor del av privat tomtmark. Långsjön och dess tillrinningsområde utgör ett vattenskyddsområde 

(Länsstyrelsen Stockholms län, 2016). En del av tillrinningsområdet överlappar Gömmarens och 

Älvsjöskogens naturreservat. 

 

 
Figur 1 - Karta över Stockholm och Huddinge med Långsjön markerad med en röd cirkel. 

Vattenståndet regleras av en damm belägen i utloppet i den nordvästra änden av sjön. Utflödet rinner 

via diken och kulvertering och mynnar i Vårbyfjärden i Mälaren (Stockholm stad, 2000). Den naturliga 

omsättningstiden i sjön är 9 till 10 månader men har minskat till ca 5 månader då dricksvattentillsättning 

sker (Stockholm stad, 2016). Denna tillsättning påbörjades år 2002 i den södra änden av sjön för att 
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förbättra vattenomsättningen och vattenkvaliteten. Dricksvatten tillsätts nu kontinuerligt med ett flöde på 

ca 30 l/s  (SVAB - Miljö och utveckling , 2014). 

Sjön och dess stränder är populära rekreationsområden året runt. Den används bl.a. för bad, fiske och 
kräftfiske. Inom området finns det ett strandbad, Långsjöbadet (Stockholm stad, 2016). 
 
Långsjön är den sjö i Stockholm som tidigast blev föremål för olika restaureringsförsök. I början av 1900-
talet tillfördes stora delar orenat avloppsvatten till sjön vilket medförde att den höll på att växa igen. 
Sedan dess har en rad åtgärder genomförts för att förbättra vattenkvaliteten (Stockholm stad, 2000). Till 
exempel har försök att syresätta vattnet gjorts och aluminiumfällning för att reducera halten fosfor i sjön 
har genomförts. Mer om åtgärderna som skett under åren presenteras i avsnitt 6.5. 
 
I Långsjön finns större naturliga flytande öar som pålades fast i sjöbotten i mitten på 80-talet. Öarna 
flyter på sin rotfilm vilket medför att de har möjlighet att röra sig. De växer och bryts av precis som isberg 
vilket har uppmärksammats för den större av öarna (Domsbilaga 1: Klagomål på rörlig ö utanför 
fastigheten Herrängsgården 13 i Långsjön i Stockholms kommun, 2010). 

4.1 Växt- och djurliv 

Långsjön är en viktig fortplantningslokal för groddjur och har Stockholms stads rikaste förekomst av 

vanlig groda och vanlig padda. Här finns även mindre vattensalamandrar som är fridlysta liksom 

grodorna. Fåglar som häckar i sjön är t ex knölsvan, gräsand och sothöna men även mer ovanliga arter 

som rörhöna och skäggdopping. Häger, vigg, fisktärna, brunand och småfläckig sumphöna har 

observerats vid sjön. Långsjön är en relativt populär fiskesjö främst med angeldon och pimpel från is 

men även mete och visst spinnfiske under sommaren. Gös, abborre, gädda, mört, ruda och sutare är 

de arter som förekommer (Stockholm stad, 2006). Gädda, gös och signalkräftor har under åren blivit 

utplanterade i sjön (Stockholm stad, 2016). Decimeringsfiske på mörtfiskar i syfte att förbättra 

fiskbeståndet har utförts. 

År 2008 genomfördes en sammanställning av data över växt- och djurplankton i Långsjön för åren 1995-

2008. Den visade att cyanobakterier, grönalger, rekylalger, kiselalger och ögonalger minskat i andel 

medan andelen guldalger ökat. Andelen okalger och pansaralger har varit i det närmaste oförändrade. 

Inga större förändringar av djurplanktonsamhället har skett (Stehn, 2009). Detta visar att Långsjön 

uppnått en mer balanserad artsammansättning av växtplankton efter utförd aluminiumbehandling 2005. 

I och med de minskade fosforhalterna är cyanobakterier inte längre den dominerande arten (ALcontrol 

AB, 2016). 

4.2 Inlopp & utlopp 

Långsjöns inlopp består av ett flertal dagvattenledningar som har ersatt de små, naturliga tillflödena som 

funnits ( Stockholms Tingsrätt, 1983). Den ovan beskrivna dricksvattentillsättningen kan också betraktas 

som ett inlopp till sjön. 

Långsjöns utlopp sker via dämning till en våtmark i form av en bred å. Utloppet rinner genom ett alkärr 

som övergår i björkkärr och området har ett högt värde för groddjur som fortplantningslokal. Detta 

område klassas som ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO) med avseende på avverkning och 

förändringar i ekologin. Att ett område klassas som ESKO innebär att det har ett ekosystem som lätt 

kan förändras negativt med avseende på en viss störning (Huddinge kommun, 2012). 

Dämningen av sjön utgör en vattenverksamhet och en vattendom VA 31/82 finns som specificerar att 

sjöns högsta högvattennivå ej ska överstiga +30,75 ( Stockholms Tingsrätt, 1983). 
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4.3 Övergripande miljöstatus och statusklassning enligt VISS 

Övergödning är ett av de största miljöproblemen i Långsjön. Halten av totalfosfor i sjön har varierat 

under åren. Totalfosfornivåerna har tidigare år varit höga men sjönk efter år 2001 och var runt år 2010 

omkring 30 µg/l (Stockholm stad, 2016). Efter år 2011 har halterna totalfosfor dock konstant ökat och 

uppgick år 2016 till 61 µg/l i juli/augusti.  

Kopparhalten i sedimenten är höga och halterna vid tre provtagningar 1991, 1997 och senast 2002 visar 

på höga eller mycket höga värden (ca 420-590 µg/g ts). Även nickelhalterna har uppmätts till höga halter 

vid samma provtagningar (ca 52 µg/g ts). Halterna av bly, kadmium, kvicksilver, zink och krom 

motsvarade låga till måttliga nivåer (Stockholm stad, 2016).  

År 2002 genomfördes en utredning om prioriterade ämnen i sediment i sjöar och kustområden av IVL 

Svenska Miljöinstitutet AB. Som del av denna utredning togs sedimentprover bland annat i Långsjön. 

Resultaten visade att DEHP, alkylfenoler, PBDE, kloralkaner, koppar och zink är alla vanligt 

förekommande i konsumentprodukter och uppträder generellt i betydligt högre halter i Stockholm och 

dess omgivning, än i kustregionen. Detta gäller även Cd, Hg, Pb, PAH, PCB, TBT och,ΣDDT. Av de 

pesticider som undersökts så återfinner vi huvudsakligen de som sprids via långväga atmosfärisk 

transport (Sternbeck, o.a., 2003). 

Den statusklassning som presenteras i VISS (och som sammanfattas i följande avsnitt 4.3.1 och 4.3.2) 

har reviderats i denna rapport. Nytt förslag på statusklassning utifrån bedömning av de senaste 

tillgängliga mätvärdena presenteras i kapitel 5. 

4.3.1 Ekologiska status enligt VISS  

Utslagsgivande för den sammanvägda bedömningen av ekologisk status är måttlig status för 

Växtplankton-klorofyll a. Tre biologiska kvalitetsfaktorer har bedömts i denna sjö. Allmänna förhållanden 

(sammanvägd status för halt av Näringsämnen, Ljusförhållanden (siktdjup) och Försurning) har måttlig 

status. Bedömning gjord på tre av de hydromorfologiska parametrarna resulterar alla i dålig status. Detta 

beror på att det bedöms finnas vandringshinder i 100 % av de anslutna vattendragen och stora andelar 

av sjöns svämplan och närområde utgörs av aktivt brukad mark och/eller hårdgjorda ytor. 

Vandringshinder innebär att det finns bristande konnektivitet för svag- eller starksimmande fiskarter 

(VISS, 2017). 

Tabell 1 - Sammanställning av parametrar för Ekologisk status med sämre än god status för Långsjön. 

Kategori Bristande parameter Klassificering Tillförlitlighet 
Bioloogiska 
Kvalitetsfaktorer 

 Växtplankton, 
Klorofyll a 

Måttlig C - medel (2012) 

Fysikalisk kemiska 
kvalitetsfaktorer 

 Näringsämnen 

 Ljusförhållanden 

Måttlig 
Otillfredsställande 

A – Mycket bra (2012) 
C- Medel (2012) 
 

Hydromorfologiska 
Kvalitetsfaktorer 

 Längsgående 
konnektivitet i sjöar 

 Närområdet runt sjöar 

 Svämplanets 
strukturer och funktion 
runt sjöar 

Dålig 
 
Dålig 
Dålig 

C - Medel 
 
C – medel 
C - medel 
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4.3.2 Kemisk status enligt VISS  

Tabell 2 - Sammanställning av parametrar för Kemisk status med sämre än god status för Långsjön 

 

 

 

 

 

Ämnen som inte uppnår god kemisk status i vattenförekomsten är kvicksilver, polybromerade 

difenyletrar (PBDE) och antracen. Bedömningen för kvicksilver baseras på en nationell extrapolering 

som bedömer att halten av kvicksilver i fisk överskrider gränsvärdet i hela landet. Detta överensstämmer 

med resultat från mätningar inom Stockholm län som genomfördes år 2009. Mätdata från 2013 visar att 

halter PBDE överskrids i biota. Detta går i linje med en nationell extrapolering som tyder på att 

gränsvärdet för PBDE överskrids i fisk i alla ytvatten. Mätning år 2002 visade att halten antracen i 

sediment, 0,031 mg/kg, överskrider det satta gränsvärdet, 0,024 mg/kg (VISS, 2017). 

5 Statusklassning enligt ny bedömning 

För att kunna ta fram åtgärder och utvärdera vad som krävs för att en recipient ska nå god status behövs 

ett underlag som visar statusen för recipienten idag. Då flertalet kvalitetsfaktorer saknar en bedömning 

i VISS har försök gjorts i denna utredning att statusklassa dessa enligt Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter (HVMFS 2013:19 och uppdatering HVMFS 2015:4). Alla kvalitetsfaktorer har inte kunnat 

bedömas då underlag saknas men några utöver de som presenteras i VISS har kunnat utvärderas. Även 

de kvalitetsfaktorer som har bedömts i VISS har bedömts utefter de senast tillgängliga mätdata där det 

varit möjligt. I det här kapitlet presenteras den bedömning som gjorts och en sammanställning kan ses 

i Bilaga 2.   

5.1 Ekologisk Status – Måttlig status 

Generellt gäller att man vid klassificering av ekologisk status i första hand ska ta hänsyn till de biologiska 

kvalitetsfaktorerna och om de påvisar god status ska man ta hänsyn till även fysikalisk kemiska 

kvalitetsfaktorer. Om de biologiska kvalitetsfaktorerna visar hög status ska hänsyn tas även till 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer kan endast sänka ekologisk 

status från hög till god status, medan fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer kan sänka status från hög till 

god eller från god till måttlig (Caruso, o.a., 2013). 

För att recipienten ska uppnå god status behöver de biologiska kvalitetsfaktorerna och de fysikalisk-

kemiska kvalitetsfaktorerna minst uppnå god status. Utifrån detta tolkas det att recipienten kan uppnå 

klassningen god ekologisk status även ifall de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna inte uppnår god 

status. 

Långsjöns ekologiska status bedöms uppnå måttlig status.  

  

Kategori Bristande parameter Klassificering Tillförlitlighet 
Prioriterade ämnen: 
Industriella 
föroreningar 
 

 Antracen 

 Bromerad difenyleter 

Uppnår ej god 
Uppnår ej god 
 

D - Låg (2002) 
B – God (2013) 

Prioriterade ämnen: 
Tungmetaller 
 

 Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

Uppnår ej god 
 

A – mycket bra 
(2008-2013) 
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5.1.1 Biologiska kvalitetsfaktorer – Måttlig status 

De biologiska kvalitetsfaktorerna är växtplankton, makrofyter i sjöar, bottenfauna i sjöar och fisk i sjöar. 

Växtplankton – Måttlig status eller sämre 

Kvalitetsfaktorn växtplankton har klassats utifrån parametern Klorofyll a. Bedömningen baseras på 12 

mätvärden tagna i juli och augusti 2011-2016. Beräknat medelvärde för klorofyll a uppgick till 23,34 µg/l 

och beräknat referensvärde för vattenförekomsten uppgår till 4,3 µg/l. Detta innebar en beräknad EK-

kvot (EK=referensvärde/observerad klorofyllhalt) på 0,19 vilket motsvarar måttlig status eller sämre.  

För att kunna göra en exakt statusklassning behöver en fullständig växtplanktonanalys genomföras. 

Dataunderlag saknas dock för att utföra en sådan. 

 

Makrofyter – Hög status 

Bedömningen för kvalitetsfaktorn makrofyter baseras på beräkning av trofiskt makrofytindex (TMI) som 

svarar på näringsstatus, i första hand totalfosfor. Den senaste makrofytutredningen som gjordes 

utfördes enbart på stränderna på sidan av sjön som tillhör Stockholm stad. Detta kan innebära att det 

finns fler arter på övriga områden än det som innefattades av inventeringen. Några arter som var synliga 

från Huddingesidan är medtagna i bedömningen. 2006 genomfördes inventering av Nordisk Biokonsult 

som täckte hela sjön. Inventeringen 2006 noterade fem arter medan det i inventeringen 2014 noterades 

sammantaget nio arter av vattenväxter, undantaget övervattensvegetation (Gustafsson, 2014).  

TMI för Långsjön beräknas till 7,52 utifrån inventeringsresultat år 2014. EK-värdet beräknas till 0,90 i 

Långsjön, vilket motsvarar gränsen mellan god och hög status. I sjön förekommer arten Mattsilke som 

motiverar bedömning till den högre klassningen (Gustafsson, 2014). 

Enligt de som utförde inventeringen 2014 kan det anses förvånande och troligen tveksamt att Långsjön, 

enligt gällande bedömningsgrunder, klassas till god eller till och med hög status. Detta eftersom sjöns 

siktdjup är relativt dåligt och vattenvegetationen inte når särskilt djupt ner på bottnarna. Det finns 

indikationer på att bedömningsgrunderna tyvärr inte fungerar tillfredsställande (se bl.a. Larson & 

Carlsson 2008) och det kan inte uteslutas att framtida revideringar av bedömningsgrunderna kan 

komma att medföra en förändrad statusklassning (Gustafsson, 2014). 

 
Bottenfauna – God status 

Inventering av bottenfauna utfördes senast år 2013 och dessförinnan år 1997.  

Kvalitetsfaktorn bottenfauna bedöms enligt tre index; Average Score Per Taxon (ASPT), Benthic Quality 

Index (BQI) och Multimetric Index for Lake Acidification (MILA). ASPT-index visar i första hand ekologisk 

kvalitet och bygger på toleransskillnader hos olika familjer bottenfaunaorganismer (Caruso, o.a., 2013). 

ASPT-index uppnår enligt bottenfaunautredning från 2013 ett värde på 4,58. Detta resulterar i ett EK-

värde=0,78 vilket motsvarar god status (Ljungman, 2013). BQI klassades aldrig då profundala prover 

saknas. MILA är sammansatt av sex enkla index som reagerar på surhet (Caruso, o.a., 2013). MILA 

bedöms till 68,7 vilket resulterar i ett EK= 0,89. Detta motsvarar den högsta klassningen nära neutralt. I 

Långsjön var stationen inte optimal för den provtagningsmetod som användes, vilket gör bedömningen 

något osäker (Ljungman, 2013) 

 
Fisk i sjöar – God status 

Provfiske har utförts i Långsjön flera gånger under de senaste åren; år 2013, 2011, 2010, 2007 och 

2006. Långsjön har både klassificerats till god och måttlig ekologisk status de senaste åren och ligger 

och väger på gränsen mellan dessa klassificeringar under de senaste provfiskena. I det stora hela verkar 

fiskbeståndet bli jämnare i Långsjön under provfiskeserien (Fränstam, 2013). 
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Kvalitetsfaktorn bedöms utifrån indexet Ecological Quality Ratio (EQR8) som baseras på 8 indikatorer 

och ger en fingervisning om sjön är drabbad av övergödningsproblematik eller försurning. Vid den 

senaste provfiskningen 2013 uppnådde Långsjön god status med ett EQR8-värde på 0,48. Gränsen 

mellan god och måttlig status går vid EQR8= 0,46. Även vid provfiske år 2011 och 2010 uppnåddes god 

status. 

Fisksamhället i Långsjön är ett typiskt fisksamhälle som finns i näringsrika sjöar. Vid 2013 års provfiske 

fångades fem fiskarter; abborre, gädda, mört, gös och sutare. Aborre och mört utgjorde 99 % av 

fångstfördelningen. En trend visar på att andelen abborre har ökat medan mörten minskat det senaste 

decenniet. Detta tyder på att villkoren för abborren förbättrats genom klarare vatten. Vid tidigare 

provfisken har även rudor fångats. I Långsjön finns även ett stort bestånd av karp (Cyprinus carpio L.). 

Karpen är en art som inplanterats men som sällan fångas i mängdfångande redskap och därför är 

underrepresenterad i statistiken (Fränstam, 2013). 

5.1.2 Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer – Otillfredsställande status  

De fysikalisk kemiska kvalitetsnormer utgörs av näringsämnen, ljusförhållande, syrgasförhållanden, 

försurning och särskilt förorenande ämnen. 

Näringsämnen (Totalfosfor) – Måttlig status 

Bedömningen avser halt av totalfosfor i ytvatten och baseras på 14 mätvärden från juli och augusti 

månad under perioden 2010-2016. Medelvärdet av totalfosforhalten är 42,43 µg/l. Beräknat 

referensvärde för totalfosfor i denna sjö är 13,9 µg/l. Resulterande ekologisk kvot (EK = referensvärde/ 

uppmätt värde) är 0,32 vilket motsvarar Måttlig status. Bedömning av totalkvävehalten i sjön visar på att 

kväve inte är begränsande och därför inte behöver användas för att bedöma kvalitetsfaktorn 

näringsämnen för sjön.  

 

Ljusförhållanden – Otillfredsställande status 

Bedömning av ljusförhållande baseras på uppmätt siktdjup i sjön. Medelvärdet för siktdjup år 2011-2016 

uppgår till 1,25 m baserat på 6 mätvärden från augusti månad. Det beräknade referensvärdet för sjön 

är 4,68 m. Den beräknade EK-kvoten uppgår till 0,27 vilket motsvarar otillfredsställande status. 

 

Syrgasförhållanden - Måttlig eller sämre 

Medelvärdet av de lägst uppmätta syrgashalterna i Långsjön mellan åren 2011-2016 uppgår till 3,74 

mg/l.  Detta motsvarar otillfredsställande status. Är sjöns status måttlig eller sämre med avseende på 

syrgasförhållanden ska tillståndet jämföras mot referensvärde beräknat enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter. Det saknas dock dataunderlag för att utföra bedömningen fullt ut och 

syrgasförhållandena klassas därför till måttlig eller sämre. 

  

Särskilda förorenande ämnen – God status 

Av de särskilda förorenande ämnena har dataunderlag funnits för att bedöma ämnena ammoniak, 

koppar, zink och krom i Långsjön. Alla ämnen återfinns i halter lägre än satta gränsvärden och 

kvalitetsfaktor klassas därför till god status.  

Årsmedelvärdet för ammoniak, 0,196 µg/l, har beräknats utifrån uppmätta halter av ammoniumkväve, 

pH och temperatur i sjön. Under åren 2011-2015 har pH-värden inte mätts i sjön varför det inte går att 

bedöma ammoniakhalten under dessa år med säkerhet. Bedömningen baseras på fyra mätvärden 

under 2016. Årsmedelvärde för år 2009 kontrollräknades för att se om ammoniak tidigare år varit ett 

problem. Baserat på 29 mätvärden från januari till oktober blev medelvärdet 0,51 µg/l, vilket även det är 

under gränsvärdet. 
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Biotillgänglig halt har beräknats för zink och koppar och uppgick till 0,60 µg/l respektive 0,04 µg/l. För 

koppar baseras detta på 2 mätvärden år 2014 medan det för zink fanns 4 tillgängliga mätvärden från 

2014 och 2016, som biotillgänglig halt kunde beräknas ifrån. Årsmedelvärdet för krom, vilket även utgör 

det enda uppmätta värdet, uppgick till <0,2 µg/l baserat på 2 mätvärden år 2014.  

 

Försurning – Hög status 

Försurning klassas till Hög status utifrån tidigare klassning i VISS. Enligt Stockholm stad, 

miljöbarometern, är sjöarna i Stockholms kommun mycket motståndskraftiga mot försurande ämnen 

och bedömningen i VISS antas därför fortfarande vara aktuell. 

5.1.3 Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer -  

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är konnektivitet i sjöar, hydrologisk regim i sjöar och 

morfologiskt tillstånd i sjöar. 

 

Konnektivitet i sjöar 

Begreppet konnektivitet i sjöar beskrivs som möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, 

sediment och organiskt material i uppströms och nedströms riktning samt från vattendraget till 

omgivande landområden, i relation till referensförhållandena (Havs- och vattenmyndigheten, 2013). 

 

Längsgående konnektivitet 

Längsgående konnektivitet i sjöar ska beräknas som andel av det grunda vattenområdets yta uttryckt i 

procent som är påverkad avseende bristande konnektivitet relativt referensförhållandet. Klassificering 

av längsgående konnektivitet ska utgå från hela ytan för ytvattenförekomstens grunda vattenområde 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2013). Dämning i sjöns utlopp hindrar vandring av fisk.  I sjön finns bland 

annat gös som enligt HaV har stort vandringsbehov. Vilken påverkan detta har behöver utredas vidare 

utifrån fiskarternas vandringsbehov. 

 

Konnektivitet till närområde och svämplan kring sjöar – Otillfredsställande status 

Konnektivitet till närområde och svämplan ska beräknas som andel av ytvattenförekomstens perimeter 

i procent som är påverkad avseende bristande konnektivitet till närområde och svämplan relativt 

referensförhållandet (Havs- och vattenmyndigheten, 2013). Funktionen som ska uppfyllas är bland 

annat transport av material mellan sjö och land, så som att organiskt material spolas upp på land. Även 

att växter ska kunna växa längs med strandlinjen. Strandyta ska kunna täckas vid olika vattenstånd 

(Muntligt Häggström, januari 2017). 

Vad som klassas som bristande konnektivitet är inte helt enkelt att konkret fastställa. En hamnbyggnad 

utgör bristande konnektivitet men en anlagd sandstrand eller badplats med gräsyta ner till vattnet utgör 

inte bristande konnektivitet. (Dessa aktivt brukade ytor klassas dock som aktivt brukade och påverkar 

klassningen för morfologiska kvalitetsfaktorer). Det är oklart hur flytande öar som bidrar med mer yta 

som kan fungera som svämplan ska tas med i bedömningen. Detta får bedömas för enstaka fall enligt 

samtal med Håkan Häggström på Länsstyrelsen.  (Muntligt Häggström, januari 2017).  

Konnektiviteten till närområde och svämplan har klassats i GIS med en okulär bedömning. Bryggor, 

angöringsplatser för båtar samt uppbyggda gångbanor har klassats som bristande konnektivtet. Av 

strandlinjen består 40 % av anlagda ytor där det bedöms att koppling mellan sjön och 

svämplan/närområde inte finns, se Figur 2.  
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Figur 2 Bedömningen av konnektivitet I sidled till närområde och svämplan. 

5.1.4 Hydrologisk regim i sjöar  

Hydrologisk regim har inte kunnat bedömas för Långsjön då det saknas data för vattenståndet vid 

opåverkat tillstånd, alltså utan reglerat utlopp. Mätningar som har gjorts visar dock på att normalt 

dimensionerande vattenstånd, + 30,6 m, inte skiljer sig mycket från det extremt dimensionerande 

vattenståndet, +31 m. Detta indikerar att variationerna inte är stora.  

 

Morfologiska tillståndet i sjön 

Kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd i sjöar ska klassificeras utifrån parametrarna förändring av sjöars 

planform, bottensubstrat i sjöar, strukturer på det grunda vattenområdet i sjöar, närområdet runt sjöar 

samt svämplanets strukturer och funktion runt sjöar. De parametrar som kunnat klassas är närområdet 

runt sjöar samt svämplanets strukturer och funktion runt sjöar. För att klassa resterande parametrar 

krävs ytterligare data. 

 

Närområdet runt sjöar – Otillfredsställande status 

De närmsta 30 m runt sjön klassas som sjöns närområde. Enligt bedömningsgrunder för MKN bedöms 

Långsjön uppnå Otillfredsställande status för denna kategori. Bedömningen utgår ifrån ytan som upptas 

av anlagda och/eller aktivt brukade ytor. Ytor som klassats som anlagda och/eller aktivt brukade ytor är 

byggnader, gårdsmark, broar och bryggor, gångbanor och intensivt skötta gräsytor. Av närområdets 
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totala yta på 14.4 ha innehar anlagda och/eller aktivt brukade ytor motsvarande ca 71 % av närområdet., 

se Figur 3. 

 
Figur 3 Bedömning av närområdet kring Långsjön. 

Svämplanets funktion och struktur runt sjöar – Otillfredsställande status 

För att undersöka påverkan på svämplanet behövs en uppskattning av dess utbredning vilket i flera fall 

definieras som det område som svämmas över vid ett 100-års regn. För bedömningen av svämplanets 

strukturer och funktion runt sjöar har högvattennivån i Långsjön använts som motsvarar ett extremregn. 

Högvattennivån är + 31,0 m.ö.h. i Långsjön och får/kan inte stiga högre på grund av en vattendom och 

vattennivån regleras efter detta. Svämplanet är på grund av dämningen inte naturligt men har ändå 

bedömts utifrån dessa förutsättningar. Klassningen frångår Länsstyrelsens förenklade svämplan som 

räknar med en höjning av vattenytan på 1,5 m.  
 

Bedömningen utgår ifrån ytor som upptas av anlagda och/eller aktivt brukade ytor. Ytor som klassats 

som anlagda och/eller aktivt brukade ytor är byggnader, gårdsmark, broar och bryggor, gångbanor och 

intensivt skötta gräsytor. Av svämplanets totala yta på 1,52 ha innehar anlagda och/eller aktivt brukade 

ytor motsvarande ca 40 % av svämplanet vilket ger klassningen Otillfredsställande status. 

5.2 Kemisk status – Uppnår ej god 

Den kemiska statusen klassificeras som god kemisk ytvattenstatus ifall övervakningsresultat visar att 

inget ämne överskrider gränsvärdet. Om minst ett av gränsvärdena för kontrollerade ämnen överskrids 

klassificeras vattenförekomsten med uppnår ej god kemisk ytvattenstatus (Havs- och 
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vattenmyndigheten, 2013). Av de ämnen som det finns gränsvärden för enligt vattendirektivet har en del 

provtagits i Långsjön och därmed kunnat bedömas. Kemisk status har kunnat bedömas utifrån nio 

provtagna ämnen. 

Gränsvärden för god status baserat på halter i sediment finns enbart för fem ämnen (antracen, kadmium, 

fluoranten, bly och blyföreningar och tributyltenn). Fler ämnen har provtagits i sediment men kan inte 

bidra till att statusklassa sjön. Där det varit möjligt har dessa provtagningar jämförts mot norska 

gränsvärden (se avsnit 5.3) för att ändå kunna göra en bedömning av storleksordningen på halterna i 

sedimenten. 

 Långsjöns kemiska status bedöms ej uppnå god status. 

Kadmium och kadmiumföreningar – Uppnår god status  

Högsta och enda uppmätta halt kadmium i vatten i Långsjön är <0,02 µg /l baserat på 4 mätvärden från 

år 2014 och 2016 (underlagsdata Stockholm Vatten). Detta underskrider gränsvärdet för årsmedelvärde 

(0,09 µg/l) och motsvarar därmed god status.  I sediment har mätningar gjorts åren 1998, 1999 och 

2002. Halterna som uppmätts varierar mellan 1,6-2,92 mg/kg ts (2,92 är ett medianvärde av 5 uppmätta 

värden vid samma tidpunkt). Den senaste mätningen år 2002 visade på halt i sediment 2 mg/kg TS 

vilket underskrider gränsvärdet på 2,3 mg/kg TS i sediment.  

 
Bly och blyföreningar – Uppnår god status 

Maximal halt bly i vatten har uppmätts till 0,72 µg/l baserat på sammanlagt fem mätvärden tagna år 

2000 (1st), 2014 (2st) och 2016 (2st). Detta underskrider gränsvärdet för god status i vatten, 14 µg/l. I 

sediment har mätningar utförts år 1998,1999 och 2002. År 1998 uppmättes halter på 190 mg/kg ts i 

sedimenten från två av tre mätpunkter i sjön. Den senaste mätningen 2002 visade en halt på 110 mg/kg 

TS, vilket är lägre än gränsvärdet på 130 mg/kg TS. Det är dock oklart från enbart en mätning ifall detta 

visar på en förändring eller bara variation i sedimenten. Nya mätningar skulle behövas för att kunna 

göra en säker statusklassning. 

 
Fluoranten – Uppnår god status 

Utförda mätningar av fluoranten, 1 mätning år 2002, resulterade i en halt på 620 μg/kg ts vilket 

underskrider gränsvärdet, 2000 μg/kg ts. Halten motsvarar därmed god status. 

 
Nickel och nickelföreningar – Uppnår god status 

Beräknad biotillgänglig halt av nickel uppgår till 0,42 µg/l baserat på 5 mätvärden från år 2000, 2014 

och 2016. Detta underskrider maximal biotillgänglig halt för god status (4 µg/l). Uppmätt halt i vatten, 

2,9 µg/l, underskrider gränsvärdet för maximal tillåten koncentration i vatten (34 µg/l).  

 
Kvicksilver och kvicksilverföreningar – Uppnår ej god status (Nationellt undantag)  

Halten kvicksilver i biota uppmättes till 200 µg/kg vv (våtvikt) enligt mätningar utförda år 2015. Detta 

värde överskrider gränsvärdet för halten i biota (20 µg/kg vv) med en faktor 10. Maximala halten i vatten 

uppmättes till <0,0050 µg/l utifrån 2 mätvärden år 2016, vilket underskrider gränsvärdet för vatten (0,07 

µg/l).  

 
Perfluoroktansulfonsyra och dess derivat (PFOS) – Uppnår ej god status 

PFOS har provtagits månadsvis i vattnet i Långsjön under januari till september år 2016. Årsmedelvärdet 

beräknad från uppmätta halter är 0,00186 µg/l vilket överskrider gränsvärdet för god status som ligger 

på 0,00065 µg/l. 
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PBDE (Bromerade difenyletrar) – Uppnår ej god status (Nationellt undantag)  

Enligt VISS genomfördes mätningar i biota på 16 individer (fiskar) som gav provresultat 0,08 µg/kg vv 

vilket överskrider gränsvärdet på 0,0085 µg/kg vv. Bedömningen går i linje med en nationell 

extrapolering som tyder på att gränsvärdet för PBDE överskrids i fisk i alla ytvatten (VISS, 2017). 

 

Antracen - Uppnår ej god status 

Halten antracen i sediment uppgick år 2002 till 31 µg/kg ts vilket överskrider halten för god status; 24 

μg/kg ts i sediment. Mätningarna utfördes av IVL svenska miljöinstitutet AB (Sternbeck, o.a., 2003). 

 
Tributyltennföreningar (TBT) - oklart 

Mätning av halt TBT i sediment genomfördes år 2002. Mätvärdet, <4 ng Sn/g tv är för grovt för att 

bedöma om gränsvärdet på 1,6 μg/kg tv överskrids eller inte. Nya mätningar bör utföras för att kunna 

bedöma detta ämne.  

5.3 Ämnen i sediment jämfört med norska gränsvärden 

Det saknas svenska gränsvärde för god status i sediment för flera av de ämnen som mätts upp i 

sedimenten i Långsjön.  Norge har däremot satt gränsvärden för flera av ämnena som kan ge en 

indikation på hur höga halterna i sedimenten är. Resultaten (Tabell 3) indikerar att det främst är halter 

av metaller (nickel, zink och koppar), PCB och PAH som är höga i sedimenten och överskrider norska 

gränsvärden. Förutom dessa ses även nonylfenol visa på högre värden. Flertalet av ämnena har inte 

kunnat mätas med säkerhet utan halterna har varit lägre än vad mätmetoden med säkerhet kan 

detektera. Flera indikerar dock att uppmätta halter är lägre än de norska gränsvärdena.  

Flertalet av dessa ämnen kommer minska genom att dagvattenreningen i området ökar. Vidare åtgärder 

riktade för dessa ämnen specifikt har dock inte gjorts då de inte utgör bedömningsgrunder för att uppnå 

god status enligt det svenska vattendirektivet. Nya sedimentprovtagningar av dessa ämnen 

rekommenderas för att se hur halterna ser ut idag. Ämnen med höga halter i sedimenten 

rekommenderas även kontrolleras i vattnet då dessa kan vara över gränsvärden satta i vattenfas.  
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Tabell 3 - Uppmätta halter i sediment i Långsjön jämfört med norska gränsvärden för god status (mg/kg ts). Uppmätt 
halt visar det högsta värdet från ytsediment (max 4 cm djup) taget vid ett tillfälle. Orange bakgrundsfärg indikerar 
organiska klorföreningar, blå färg indikerar PAH och gul bakgrundsfärg indikerar pesticider.  

Ämne 
Norska 

riktvärden 
(färskvatten) 

Uppmätt värde 
(IVL, 1998) 

Uppmätt värde 
(Sternbeck, o.a., 

2003)  

Uppmätt värde 
(Tabell_sediment, 2004) 
eller exceldokument av 

M, Lindström 1999 
Arsenik 47 11 9,1  
Nickel 43 66 52 52 (1999) 

Kvicksilver 0,52 0,35 0,31 
260 (1999) måste vara fel 

faktor 1000 – 0,26 
Zink 340 630 590 553 (1999) 

Koppar 84 520 420 442 (1999) 
Krom 620 48 42 20,6 (1999) 
TBT 2*10-6  <0,004 <0,035  

Heksaklorbenzen 
(HCB) 

0,017  <0,010 < detektionsgräns 

Heksaklorsykloheksan 0,0037   >0,0003 
C10-13 kloralkaner 0,8  0,050 <0,7 
Pentaklorbenzen 0,4  <0.006 < detektionsgräns 

Pentaklorfenol 0,014   <0,0051 
Triklorbenzen 0,0056   < detektionsgräns 

PCB ∑7 0,017 0,050 0,048 > 0,04 
Nonylfenol (4-

nonylfenol) 
0,016  1 >1 

Naftalen 0,027 <0,04 <0,002  
Acenaftylen 0,033 <0,04 0,02  
Acenaften 0,16 <0,04   

Fluoren 0,26 <0,04 0,032  
Fenantren 0,5 0,3 0,23  
Antracen 0,0048 <0,04 0,031  

Fluoranten 0,117 0,82 0,62  
Pyren 0,014 0,61 0,52  

Benzo(a)antracen 0,06 0,39 0,24  
Krysen 0,28 0,52 0,3  

Benzo(b) fluoranten 0,14  0,45  
Benzo(k) fluoranten 0,135  0,22  

Benzo (bjk) fluoranten - 0,35   
Benzo(a)pyren 0,18 0,35 0,34  

Ideno(1,2,3- cd) pyren 0,063 0,39 0,33  
Dibenzo(ah) antracen 0,027 0,09 0,075  
Benzo(g,h,i)perylen 0,084 0,39 0,48  

Alaklor 0,0003  <0,0010 < detektionsgräns 
Klorfenvinfos 0,001  <0,007  
Klorpyrifos 0,0003  <0,001 < detektionsgräns 
Endosulfan 0,00007  <0,00004 < detektionsgräns 
Trifluralin 1,5  <0,003 < detektionsgräns 
DDTtotal 0,006   <0,04 

DEHP 10  1,9 >0,6 
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6 Tillrinningsområde och påverkansanalys 

6.1 Påverkansanalys av markanvändning 

Långsjöns tillrinningsområde är sammanlagt ca 220 ha och domineras av småhusområden (Figur 4). 

Området närmast Långsjön är privat mark på många håll men det finns även ytor som upptas av natur- 

och rekreationsområden och badplats.  

Inom tillrinningsområdet är den mest trafikerade vägen Häradsvägen i Huddinge, som har ca 10 800- 

13 900 VÅDT (Vardagsårsdygnstrafik) (Trafikia, 2015). På den norra delen av tillrinningsområdet som 

tillhör Stockholm stad är den högst trafikerade vägen Herrängsvägen, som har ca 1350-1800 ÅMVD 

(årsmedelvardagsdygn). 

 

Figur 4 - Karta över Långsjöns tillrinningsområde med markanvändning. 

Modelleringsprogrammet StormTac har använts för att beräkna total belastning till Långsjön från 

dagvatten på årsbasis (Tabell 4). Denna uträkning baseras på markanvändningen inom 

tillrinningsområdet, den avrinning som sker för respektive användning och de föroreningar som följer 

Teckenförklaring

Markanvändning

Gles stadsbebyggelse - Bostadsområden

Gles stadsbebyggelse - Småhusområden

Grusmark

Gräsmark, intensiva skötselmetoder

Gräsmark, moderata skötselmetoder

Industrifastigheter med miljöfarlig verksamhet

Skog och buskmark

Tät stadsbebyggelse

Vägar med hög trafikintensitet

Sjöar
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med vattnet. Sammanlagt 85 kg fosfor och 660 kg kväve beräknas nå sjön via dagvattnet. Det saknas 

underlagsdata för spridning av PFOS och belastningen via dagvatten går därför inte att beräkna i 

StormTac.  

 
Tabell 4 - Föroreningsbelastning till Långsjön på årsbasis från dagvatten. PFOS saknas då belastning via dagvatten 
inte kan beräknas i StormTac. 

 

Den markanvändning som bidrar med störst mängder av de studerade ämnena är småhusområden, 

vilket beror på att detta är den största andelen av tillrinningsområdet (Figur 5). Bostadshusområden 

kommer på andra plats både när det kommer till utbredning inom tillrinningsområdet och källa till 

föroreningar. För kvicksilver är fördelningen lite annorlunda jämfört med för de andra ämnena. Tät 

stadsbebyggelse kan trots sin ringa utbredning ses stå för en relativt stor andel av belastningen 

kvicksilver via dagvattnet.  

 

 

Tillrinningsområdet består av 17 delavrinningsområden. 16 av dessa avvattnas till sjön via 

dagvattenledningar medan området runt sjön avvattnas direkt ut i sjön. Fosfor utgör ett av de viktigaste 

Fosfor Antracen Kväve

Hg PBDE

Ämne (kg/år) P N Ant Hg PBDE 

 85 660 0,0068 0,021 0,0078 

Figur 5 - Andel belastning av ett ämne från respektive markanvändning inom tillrinningsområdet. 
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ämnena att minska belastningen för. Utifrån markanvändningen inom varje delavrinningsområde går 

det att se vilka områden som bidrar med mer respektive mindre fosfor. Tre delavrinningsområden söder 

om sjön (område 4, 7 och 9) kan ses stå för det största fosfortillskottet (Figur 6).  

I delavrinningsområde 4 och 7 utgörs en relativt stor del av bostadshusområde och tät stadsbebyggelse 

medan delavrinningsområde 9 innefattar en längre sträckning av Häradsvägen. Dessa områden är 

tillsammans med delavrinningsområde 1 de största till ytan vilket också bidrar till att största andel 

föroreningar kommer från dessa.  

 

Figur 6 - Belastningsmängd fosfor (kg/år) från respektive delavrinningsområde som når Långsjön via dagvattnet. 

Enligt uppgifter från de boende är det många som tvättar sina bilar på uppfarter i området. Detta bidrar 
med utsläpp av framförallt tungmetaller och oljerester men även kemikalier från de rengöringsmedel 
som används.  
 
Enligt stiftelsen Håll Sverige Rent tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år och 2/3 av 
dessa tvättar sker på gatan. Detta innebär att 5,5 ton tungmetaller, 5 000 ton avfettningsmedel, 
bilschampo och bilvax samt 2 000 ton olja riskerar att spridas i naturen (Stockholm stad, 2017). Svanen 
har siffror som visar att de över 30 miljoner biltvättar som görs ger upphov till utsläpp av 5,6 ton koppar, 
11,3 ton zink, 1 800 kg bly krom och nickel och 41 kg kadmium varje år (Svenskt vatten, 2017). Hur stort 
bidraget är till Långsjön är svårt att veta då det beror på om tvättandet sker på en asfalt/betongyta från 
vilken föroreningarna kan spolas med dagvattnet till sjön eller om det sker på grus eller gräs där 
föroreningarna kan fastna i marken.   
 
Zink, nickel och koppar var ämnen som uppmättes i Långsjöns sediment i halter överstigande norska 
gränsvärden för god status. Att minska andelen biltvättar inom området kan därför vara en viktig åtgärd 
för att minska belastningen av dessa ämnen på sjön. 
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6.2 Påverkansanalys hydromorfologi 

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna kan enligt HaVs föreskrifter endast försämra den ekologiska 

statusen från hög till god. Trots detta så påverkas de biologiska kvalitetsfaktorerna av hydromorfologin 

och skulle potentiellt kunna försämras om det finns känsliga arter, förutsättningarna är mycket dåliga 

osv. Därför diskuteras påverkan från dessa faktorer nedan. 

6.2.1 Konnektivitet i sjöar - Längsgående konnektivitet  

Den längsgående konnektiviteten i Långsjön begränsas framför allt av dammen i sjöns utlopp. Denna 

damm utgör ett definitivt vandringshinder för uppströms vandring till sjön. Dammen bedöms dock vara 

passerbar i nedströms riktning, men kan troligtvis utgöra ett partiellt vandringshinder även nedströms. 

Då Långsjön ligger långt upp i avrinningsområdet och saknar naturliga tillflöden är den biologiska 

påverkan till följd av konnektivitet till anslutande vattendrag av mindre relevans. Det bedöms inte heller 

finnas några negativa effekter kopplade till bristande möjligheter att förflytta sig längs grunda 

vattenområden, då nivåvariationerna i sjön är små.  

Av de fiskarter som påträffats i Långsjön listas fyra (abborre, gädda, gös och mört) som långväga 

potadroma arter (dvs. arter som vandrar mellan flera vattenförekomster under sin livscykel) i tabell 11:1 

i HVMFS 2013:19.  

Någon fiskvandring mellan Långsjön och Mälaren bedöms inte ha kunnat förekomma på mycket lång 

tid, till följd av vandringshinder i, och kulvertering av bäcken mellan Långsjön och Mälaren. Abborre, 

gädda och mört bedöms ändå vara väl etablerade i sjön och ha livskraftiga lokala bestånd. 

Göspopulationen beskrivs i provfiske-rapport (Fränstam T. , 2011) som svag, till följd av att sjön är liten 

och grund, och därför mindre lämpad för gös. Gös uppges ha planterats ut vid flera tillfällen under 2000-

talet. I provfiske-rapporten från 2011 rekommenderas att man inte gör fortsatta utsättningar av gös. Det 

är oklart om gös är en art som ursprungligen förekommit naturligt i sjön, eller är inplanterad.  

Andra biologiska faktorer än fisk bedöms inte påverkas av brister i den längsgående konnektiviteten i 

Långsjön. 

6.2.2 Konnektivitet i sjöar - Konnektivitet till närområde och svämplan  

Av de fiskarter som påträffats i Långsjön (abborre, gädda, mört, gös, ruda, karp och sutare) listas 

abborre, mört och gädda i tabell 11.1 i HVMFS 2013:19 som lateralt potadroma arter, dvs. arter som 

lever den huvudsakliga delen av sin livscykel i sjöar, men som vandrar till närområde eller svämplan 

under del av sin livscykel. De lateralt potadroma arterna uppsöker svämplanet under leken, och det kan 

även vara ett viktigt uppväxtområde för yngel. Detta innebär att en försämrad konnektivitet till 

svämplanet skulle kunna vara en negativ påverkansfaktor för dessa fiskarters reproduktion.  

Vad beträffar övriga arter finns uppgifter om att Långsjön är en viktig biotop för groddjur, något som 

skulle kunna indikera att påverkan på svämplanet inte haft så omfattande negativ inverkan på biota 

beroende av tillgång till svämplanet. Anläggande av groddamm som har utförts i tillrinningsområdet för 

att gynna groddjurens överlevnad kan ha bidragit till att kompensera det mindre svämplanet. 

6.2.3 Morfologi i sjöar - Närområde  

Fysiska förändringar i närområdet av sjöar och vattendrag kan leda till förändringar i flödes- och 

sedimentregimen för sjön och för nedströms liggande vattensystem. T. ex. kan hårdgjorda ytor medföra 

en snabbare ytavrinning, vilket kan öka risken för översvämning. Hårdgjorda ytor och exploaterad mark 

kan även öka sedimenttransporten i systemet.  
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För påverkan på parametern ”Svämplanets strukturer och funktion runt sjöar” anges som motiv att både 

aktivt brukad mark och anlagda ytor på svämplanet leder till en påverkan av själva svämplanet. Men det 

leder även till en påverkan på hela vattensystemet, då den naturliga flödes- och sedimentregimen 

förändras. 

Bedömningen av påverkan på hela vattensystemet i fallet med Långsjön kompliceras av att vattenvägen 

efter sjöns utlopp till stora delar är kulverterad. Utloppsbäcken är inte heller utpekad som någon 

vattenförekomst i VISS och därför inte heller statusbedömd. Det får anses uteslutet att morfologiska 

förändringar i Långsjön skulle kunna ha någon betydande påverkan på den sammanvägda ekologiska 

statusen i Mälaren-Rödstensfjärden, mot bakgrund av storleksförhållandena på respektive 

tillrinningsområden. Vattenvägen ner till Mälaren är som sagt svårbedömd.  

Sambanden för att bedöma påverkan är komplexa. Den morfologiska förändringen av området leder till 

en påverkan på fysikalisk-kemiska parametrar, främst näringsämnen och särskilda förorenande ämnen, 

vilket i sin tur leder till effekter på biologin. Extrem övergödning kan i sin tur leda till förändringar i 

morfologin, genom ökad igenväxning och uppgrundning. De olika biologiska kvalitetsfaktorerna 

samspelar också och påverkar varandra sinsemellan.  

Hur stor påverkan hårdgjorda ytor i närområdet får på flödes- och sedimentregimen beror inte bara på 

andelen mark som förändrats relativt referensförhållandena, utan även på graden av avvikelse jämfört 

med ursprungsförhållandena. En jordart som är mycket genomsläpplig kommer visa stor skillnad i 

mängd tillfört vatten till ytavrinning eftersom jordarten har möjlighet att infiltrera stora volymer vatten. 

Motsatsen till en genomsläpplig jordart är en jordart av svällande typ, till exempel lera. För en sådan 

jordart är skillnaden mellan hårdgjord yta och icke-hårdgjord yta inte lika stor då den leran inte infiltrerar 

någon större mängd vatten innan exploatering. (Lundmark, 2010)  

Långsjöns stränder utgörs nästan uteslutande av berg eller lera, med ett litet område torv närmast 

mynningen, se Figur 7. Förhållandena är likartade i hela tillrinningsområdet, vilket domineras av berg i 

dagen, med lerjordar i sprickorna mellan berget. Både berg och lera har alltså obefintlig eller mycket 

liten naturlig infiltrationskapacitet, varför förändringen i flödes- och sedimentregimen i det här fallet torde 

vara mindre än om tillrinningsområdet utgjorts av genomsläppliga jordarter.  
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Figur 7 Jordart längs Långsjöns stränder (SGU, 2017) 

Att det ändå finns en påverkan, främst till följd av övergödning, som har sin grund i mänsklig påverkan 

på avrinningsområdet är oomstritt. Bottenfauna i Långsjön har vid en expertbedömning (Medins, 2013) 

bedömts uppvisa måttlig status med avseende på eutrofiering, men hög status med avseende på annan 

påverkan. Makrofyter har bedömts till god eller möjligen hög status (Naturvatten, 2014), men det 

resoneras i rapporten kring att man ser en tydlig övergödningspåverkan, genom dåligt siktdjup och liten 

djuputbredning på makrofyterna, som inte fångas upp av den nuvarande utformningen av 

kvalitetsfaktorn. 

De flesta index är inte utformade för att beskriva hydromorfologisk påverkan. Växtplankton – 

övergödning. Makrofyter – huvudsakligen övergödning. Bottenfauna – övergödning och försurning.  

ASPT-indexet för bottenfauna har dock visats delvis kunna användas för att beskriva icke-naturlig 

markanvändning (Lindegarth, o.a., 2016)  

I vilken mån denna påverkan beror på förändrande markanvändning i närområde och svämplan är dock 

svårt att bedöma. Det troliga är dock att processer i avrinningsområdet som helhet svarar för den största 

delen av påverkan. Tidigare parametrar för bedömning av morfologisk påverkan omfattade även en 

bedömning av hela tillrinningsområdet (Naturvårdsverket, Bedömningsgrunder för hydromorfologi, 

Bilaga C till rapport 2007:4). Enligt bedömningskriterierna i HVMFS 2013:19 ska dock inte den 

morfologiska förändringen av annat än närområdet och svämplanet bedömas. 

6.2.4 Morfologi i sjöar – Svämplan 

De biologiska effekterna av den morfologiska påverkan på svämplanet har i allt väsentligt beskrivits 

under konnektivitet i avsnitt 6.2.2.   
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6.3 Punktkällor 

Föroreningspåverkan på Långsjön kommer förutom från den spridda källan i form av dagvatten även 

från olika punktkällor. Detta är till exempel aktiva verksamheter som via dagvatten bidrar med specifika 

föroreningar förutom de som vanligtvis sköljs med dagvattnet. Även tidigare verksamheter kan påverka 

sjön i form av markföroreningar som blivit kvar efter verksamheten upphört. Bräddning av avloppsvatten 

utgör en punktkälla till Långsjöns föroreningsbelastning. 

6.3.1 Befintliga verksamheter 

Enligt Länsstyrelsens karttjänst finns det inga tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter inom Långsjöns 

tillrinningsområde (Länsstyrelsen Stockholms län, 2016). På Huddingesidan finns en aktiv verksamhet 

i form av bilverkstad och biltvätt på Häradsvägen 121 (Lövdalens Bil och Diamant Car wash i Segeltorp). 

Detta är den enda aktiva verksamheten inom tillrinningsområdet som bedöms kunna utgöra en 

punktkälla.  

Verksamheten ska ha rening av process- och tvättvatten som därefter leds till spillvattennätet. 

Bilverkstäder och biltvättar är exempel på verksamheter som, bortsett från eventuella uppställnings-

platser, i huvudsak är inomhusverksamheter. Det är dock möjligt att påverkan på dagvattnet kan ske. 

Risk för förorening av dagvattnet finns i de fall där det förekommer felaktig utomhusförvaring av 

kemikalier och farligt avfall samt lastning/lossning av dessa i samband med transporter. 

Vid verksamheten finns risk för spridning av olja och kemikalier så som bly, antracen, kadmium, koppar, 

zink och fosfor.  

6.3.2 Bräddning 

Enligt utredningen ”Föroreningar från avloppssystem till Långsjön” (DHI, 2007) sker bräddning till sjön 
via dagvattenledningsnätet inom de delområden på Stockholmssidan som har utloppen DUT 1777, 
DUT1111 och DUT1776 (grå markering i Figur 8). 
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Figur 8 - Avrinningsområde med inloppspunkter till Långsjön i utredning av bräddning (DHI Water and Environment 
AB, 2007). Grå markeringar visar utlopp där bräddning sker. 

Enligt den årliga miljörapporten om reningsverken i Stockholm som Stockholm Vatten tar fram redovisas 

den beräknade mängd som bräddas till Långsjön varje år. Bräddmängderna har tagits fram genom att 

använda hydrauliska modeller för ledningsnätet som kalibreras mot uppmätta flöden till verken 

(Stockholm Vatten, 2015). Den genomsnittliga bräddningen för åren 2010-2015 uppgår till 1533 m3/år. 

Denna volym är något högre än den som modellerades i en bräddutredning utförd 2014 för Stockholm 
Vatten AB baserat på perioden 2012-01-01 till 2013-01-10. Tillflöde till Långsjön från nio bräddpunkter 
presenterades och enbart tre av dessa uppgavs innehålla spillvatten vid bräddning (de som markerats 
ovan i Figur 8). 
 
Modelleringen visade en total årlig bräddmängd på 1049 m3 varav 9 m3 per år utgörs av bräddat 
spillvatten (Olsson & Al-Shididi, 2014). Då denna modellering anger uppskattad andel spillvatten 
används denna data för att uppskatta tillförseln av kväve och fosfor till sjön från bräddning. 

Majoriteten av området runt Långsjön leds till Henriksdals reningsverk och en mindre del leds till 

Himmerfjärdsverket. Stockholm Vattens miljörapporter innehåller enbart inloppshalter till Henriksdals 

reningsverk och dessa har därför använts för vidare uppskattning av fosfor och kvävehalter i bräddningar 

till Långsjön. Genomsnittlig halt i spillvatten beräknas till 5,3 mg/l fosfor och 42,8 mg/l kväve. Utifrån de 

halter som finns i vattnet som når Henriksdals reningsverk skulle den årliga bräddningen enbart bidra 

med 0,048 kg fosfor och 0,39 kg kväve per år.  

Vid beräkning av påverkan från bräddningar antas bidrag från dagvattnet som även når recipienten vid 

samma tillfälle vara försumbart. Detta då mest föroreningar sköljs med det första regnet som faller och 

rinner vidare. Denna ”first flush” når inte sjön utan går i den kombinerade ledningen till reningsverket. 

Det är först efter att det regnat ett tag som ledningarna går fulla och bräddning sker. Därav antas 

påverkan kunna baseras på andel spillvatten i bräddningen. 
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6.3.3 Felkopplingar 

En felkoppling där spillvattenledning kopplats till dagvattennätet skulle innebära att spillvatten leds till 

Långsjön istället för till reningsverk. Sett utifrån mängden spillvatten som genereras i ett hushåll skulle 

ett felkopplat hushåll leda till ett större föroreningsutsläpp till Långsjön under ett år jämfört med 

bräddtillfällen som sker (Avloppsguiden, 2017). 

Hösten 2015 genomfördes en utredning av möjliga felkopplingar av avloppsledningar inom Långsjöns 

dagvattennät. Stickprovtagning av bakterier vid punkter i dagvattennätet med stillastående vatten (så 

som i brunnar) utfördes på flera sträckor som leder till utloppspunkter i Långsjön. Till tre av utloppen 

utfördes en mer ingående bedömning som resulterade i att områden med möjliga felkopplingar 

lokaliserades. Det är dock möjligt att fler än dessa tre sträckor behöver utredas mer (Johansson, 2015). 

Provtagningar som visade förhöjda E. coli halter men inte utreddes närmare var belägna vid Gårdstigen, 

Svartlövsvägen och Myrvägen. Enligt utredningen bör uppföljning göras framöver. 

Spårning uppströms utfördes för provtagningspunkterna på Sjöstigen, Tranvägen och Vadarevägen. 

För dessa tre punkter lokaliserades även möjliga adresser som enligt utredningen kan vara felkopplade. 

Adresser med misstänkta felkopplingar enligt utredning: 

 På sträckan Lövdalsvägen 6,8,10A, 10B, 10C, även möjligtvis uppströms utredningsområdet 

 Ejdervägen 20-28, 23-35 

 Tärnvägen 4-10, 5-11(primärt bör servisen vid Tärnvägen 4 kontrolleras (Johansson, 2015) 

6.3.4 Inläckage i ledningar 

Under en längre tid har det varit problem med källaröversvämningar i avrinningsområdet till Sjöstigens 

avloppspumpsstation i Segeltorp. För att öka kapaciteten utreddes 2002 möjligheten till att komplettera 

med en bergtunnel under Häradsvägen från Lövdalsvägen till befintlig bergtunnel i närheten av 

Mickelsbergsvägen (Lundholm & Colliander, 2002). Detta projekt har dock inte fortsatts.  

Utredning i Kråkvik genomfördes 2010 för att utreda inläckage till spillvattenledningar (DHI Sverige AB, 

2010). Enligt modelleringar bidrar inte det här området med bräddmängder och därav bör inte inläckage 

i ledningar i det här området påverka Långsjön negativt sett till föroreningsmängder.  

6.3.5 Möjliga markföroreningar 

Enligt information från länsstyrelsens WebbGIS finns flertalet potentiellt förorenade områden inom 

tillrinningsområdet. Sammanlagt åtta tidigare verksamheter samt sediment i Långsjön anges kunna 

utgöra markföroreningar, se Figur 9. Långsjöns sediment bedöms utgöra en stor risk och två före detta 

handelsträdgårdar bedöms utgöra en måttlig risk. Resterande sex möjliga markföroreningar har inte 

riskklassats (se Tabell 5). 

För de flesta av de möjliga markföroreningarna som pekas ut rekommenderas inga åtgärdsförslag.  

Sanering har eller ska utföras på två av platserna (Nr 6 och 7, Tabell 5) och provtagningar har 

genomförts på en tredje (Nr 10, Tabell 5) som inte visade på höga nivåer av föroreningar. I sedimenten 

rekommenderas nya provtagningar för att se hur nivåerna av bland annat PAH och PCB ser ut idag. 

Provtagningar rekommenderas även där handelsträdgårdar förut fanns (Nr 1 och 2, Tabell 5).  Detta då 

det är möjligt att bekämpningsmedel som DDT, Aldrin och Dieldrin använts som utgör prioriterade 

ämnen enligt vattendirektivet.  

Enligt underlaget som finns tillgängligt från länsstyrelsen bedöms några av verksamheterna ha varit små 

och enligt deras bedömning inte utgöra skäl för vidare åtgärder. Detta är Nr 5 och 9 i Tabell 5 nedan.  
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Figur 9 Långsjöns tillrinningsområde med möjliga markföroreningar markerade. Numren överensstämmer med 
verksamhet i Tabell 5 nedan.
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Tabell 5 – Potentiellt förorenade områden enligt Länsstyrelsens karttjänst med information om tidigare verksamheter, möjliga föroreningar och riskklassning.  

Nr. Adress Objekt 

ID 

Verksamhet Typ Beskrivning Riskklass Rek. Åtgärd 

1 Gårdstigen 14 

 

188589 f.d. Långsjö 

handelsträdgård 

Plantskola Handelsträdgård minst 12 år, 1945-1975. Hög användning av 

bekämpningsmedel som har lång nedbrytningstid. Risk att 

bekämpningsmedel är bundna i marken. Lera, så måttliga 

spridningsförutsättningar. Stor till mycket stor känslighet då platsen ligger 

inom vattenskyddsområde med närliggande bostäder. Måttligt 

skyddsvärde i anslutning till marken.  

Eldningsolja och bekämpningsmedel. Några branschtypiska verksamma 
ämnen i bekämpningsmedel fram till och med 1960-talet var DDT, Arsenik, 
Dieldrin och Aldrin.  

 

Måttlig risk 

(Riskklass3) 

Provtag 

2 Snäckvägen 9a 

 

188821 f.d. Snättringe 

handelsträdgård 

Plantskola Handelsträdgård ca 13 år, 1945-1975.  Hög användning av 

bekämpningsmedel med lång nedbrytningstid. Villor på platsen idag. 

Mark domineras av lera och berg och spridningsrisken bedöms som 

måttlig i mark och grundvatten. Spridningsrisken bedöms som liten till 

byggnader. Skyddsvärdet är stort då det rör sig om ett strandområde och 

närliggande bostäder. 

Måttlig risk 

(Riskklass3) 

Provtag 

3 Långsjön, 

Huddinge 

188435 Sediment  Föroreningsnivån bedöms vara måttlig till stor, då relativt höga halter 

föroreningar påträffats vid tre undersökningar (2014). 

Stor risk 

(Riskklass 2) 

Nya mätningar 

4 Långsjön, 

Stockholm 

180469 Sediment  Höga halter koppar och nickel i sediment, låga till måttliga halter PAH och 

PCB (källa från 2009-2011 enligt länsstyrelse underlag).  Bedömningen 

grundar sig på ett relativt litet dataunderlag och föroreningens utbredning 

har inte tydligt avgränsats. 

Stor risk 

(Riskklass 2) 

Nya mätningar 
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5 Vassvägen 12 180537 Bireka Biljett-

Tryckeri 

Grafisk industri Inga indikationer på storskalig grafisk verksamhet eller lång 

verksamhetstid, ingen åtgärd planeras. 

Metaller hanteras i grafisk industri-verksamhet enligt NV-rapport 5254. 

 

Ej 

riskklassad 

Inget – 

begränsad 

verksamhet 

6 Utsäljeleden 1 125071 Telereproduktio

n AB 

Ytbehandling av 

metaller 

elektrolytiska/ 

kemiska 

processer. Grafisk 

industri 

Sanering av mark utförs för i och med bebyggelse, se pågående 

planarbeten och exploateringar Bildhuggaren 1, 

Använda kemikalier enligt NV-Rapport 5254; 

- Ytbehandling av metaller: Koppar, krom, nickel, zink, cyanider, 

fluorider,  

- Grafisk industri; Metaller 

Ej 

riskklassad 

Inget – sanering 

utförs. 

7 Häradsvägen 

121-123 

125159  Preem Bilverkstad ” 

drivmedelshanteri

ng” 

Verksamhet idag. Alfatiska kolväten, aromatiska kolväten. Läckage från 

oljeavskiljaren upptäcktes på dåvarande Preem anläggning. 

Petroleumkolväten i höga halter uppmättes i grundvattnet 2008. Sanering 

av petroleumkolväten genomfördes 2008. 82 ton förorenad jord 

schaktades och 35 ton förorenat vatten pumpades bort.  

Ej 

riskklassad 

Inget-sanering 

har utförts 

8 Ejdervägen 5 125218 Bröderna 

Perssons 

Lackeringsverks

tad 

Ytbehandling med 

lack, färg eller lim/ 

ytbehandling 

elektrolytiska 

kemiska produkter 

Bristfällig information om användning, saknas information om 

halogenerade lösningsmedel saknas. Nuvarande bostad. 

Verksamt år 1947-1969. 

I processen hanterades kemikalier: lösningsmedel, organiska och 

oorganiska syror. Nickel, koppas, zink, tenn, bly kan förekomma. 

Restprodukter: Metaller, spilloljor, lösningsmedel, stoft, 

metallhydroxidslam, oljeslam.  

Ej 

riskklassad 

? 
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9 Långsjövägen 

158 

183345 AB Telekraft Elektronisk 

industri 

14 anställda år 1965. 

Prioriterades inte vid inventering då mindre verksamhet (färre än 20 

anställda), saknas information om användning av halogenerade 

lösningsmedel. 

Ej 

riskklassad 

Inget- 

begränsad 

verksamhet 

10 Svartlösavägen 

222 

127652 Esso 

Bensinstation 

Bilvårdsdanläggni

ng/ bilverkstad 

samt åkerier. 

Bensinsstationsverksamhet drevs fram till början av 70-talet. Idag 

bostadshus på platsen. 

PAH (Antracen, Naftalen, Benso (a)pyren) primär förorening. 

Förstudie 2005; Petroleum ämnen hittades enbart i ett jordprov på 4 m 

djup. Cancerogena PAH låg i nivå men gränsvärden för Känslig Mark, 

medan övriga PAH låg under gränsvärden. 

Ej 

riskklassad 

Inget –

mätningar 

utförda som 

visar på 

begränsad 

påverkan. 
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6.4 Pågående planarbete och exploateringar 

Huddinge kommun  

Inom Huddinge kommun pågår flera planarbeten belägna inom Långsjöns tillrinningsområde. Enligt 

utförda dagvattenutredningar kommer påverkan på sjön att bli försumbar om föreslagna 

dagvattenåtgärder implementeras. En viss ökad mängd föroreningar kan dock ske vid realisering av 

planerna. För Arkitekten 6 i Huddinge saknas dagvattenutredning och för att inte föroreningspåverkan 

ska öka på Långsjön bör det försäkras om att planen inte leder till ökade halter och mängder.  

Planarbeten: 
 
Bildhuggaren, DiarieNr SBSBN 2013-403 

Den nya detaljplanen för kvarteret Bildhuggaren i Snättringe ger möjlighet att bygga ett nytt äldreboende 

med 90 lägenheter i vårdboendeform. Byggnaden kan också rymma en förskola med sex avdelningar 

(Huddinge kommun, 2016). Det pågår sanering av marken på fastigheten Bildhuggaren 1. Marken är 

förorenad från en tidigare verkstad. Halterna av föroreningar är höga där verkstaden låg men mycket 

låga vid fastighetens gränser (Huddinge kommun, 2016).   

Dagvattenutredningen utförd av Grontmij 2015 föreslår fördröjningsåtgärder dimensionerade efter 10-

årsregn med utgångspunkt att utgående flöde inte ska överstiga 2-årsflödet från befintliga ytor. 

Förslagen inkluderar installation av ett fördröjningsmagasin, anlägga regnträdgård och använda gröna 

tak (Grontmij AB, 2015). Plankartan reglerar att 30 % av takytan ska vara vegetationsklädd. 

Åtgärdsförslag i dagvattenutredningen innebär att dagvattenflödet från fastigheten kommer att minska 

med cirka 50 % jämfört med idag (Huddinge kommun, 2016). Vad gäller föroreningar visar utredningen 

att halterna avseende fosfor, kväve, suspenderat material och olja kommer att minska medan halterna 

av tungmetaller, främst zink, kommer att öka. Dessa tungmetaller uppnår god status i dagsläget utefter 

vattendirektivets kriterier. Dagvattenutredningen utgår dock inte från nuläget utan jämför med om hela 

ytan vore parkmark. Ökning av ämnen i och med exploatering kan därför i verkligheten vara mindre än 

vad som anges (Grontmij AB, 2015). 

 

Guldsparven 4 m fl. DiarieNr 20101015 

Detaljplanen möjliggör uppförande av bostadsbebyggelse samt förskola inom fastigheten Gulsparven 4 

m.fl. Detaljprojektering avser inledas under hösten 2015 och byggnationer kan påbörjas under våren 

2016 (Huddinge kommun, 2016). 

Enligt dagvattenutredningen utförd 2014 av Novamark bedöms exploatering enligt detaljplanen att en 

relativt liten påverkan på miljön skulle ske ifall renings- och fördröjningsåtgärder utförs enligt angivna 

förslag. Beräknad föroreningsmängd efter exploatering med åtgärder presenteras dock inte så ökad 

föroreningsbelastning i och med planen är okänt (Burman & Jonsson, 2014). Utan åtgärder skulle planen 

bidra med en ökad fosforbelastning från området med 0,8 kg.  Enligt planbeskrivningen ska dagvatten i 

möjligaste mån omhändertas på den egna fastigheten genom att i första hand infiltreras och i andra 

hand fördröjas innan avledning sker till det allmänna nätet (Miljö- pch samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Huddinge kommun, 2014). 

Arkitekten 6, DiarieNr NBF 2015-002340  

Planerad bebyggelse av 6 lägenheter på tomt som gränsar direkt till Långsjön. Ingen dagvattenutredning 

har ännu utförts på grund av det tidiga skedet i processen. Kommunen undersöker om en 

dagvattenutredning behövs på grund av den ringa storleken. Närheten till Långsjön kan eventuellt kräva 

detta. 
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Stockholm stad 

Enligt Plan och byggtjänsten av stadsbyggnadskontoret Stockholm stad finns enbart ett pågående 

planprojekt som ligger i angränsning till Långsjöns avrinningsområde. Detta har diarienummer 2013-

18096 och berör upphävande av detaljplan för att bevara naturområdena som finns här (Stockholm stad, 

2015). 

Inga pågående planarbeten finns alltså som förändrar Långsjöns tillrinningsområde. 

6.5 Genomförda åtgärder 

6.5.1 I tillrinningsområdet  

1990 - Togs en virvelbrunn i drift vid Segeltorpsvägen intill Herrängsgården. Den avskiljer 

större partiklar vid eventuella bräddavlopp. (Stockholms stad, 2000). 

~1990 - Anlades perkolationsbrunnar för dagvatten från Sälstigen och Brevbärarbacken 

(Stockholm stad, 2000). 

2006 - Informationsfolder togs fram av Älvsjö stadsdelsförvaltning och Huddinge kommun till 
de som bor i tillrinningsområdet för att minska deras påverkan på sjön.  Där ges tips om 
vad man som privatperson kan göra för att påverka sjöns tillstånd i positiv riktning 
(Stockholm stad, 2016). 
 

2006-

2007 

- Utloppsdammen sprack under år 2006 och reparationerna som genomfördes under 
sommaren medförde att sjön steg över normalvattenståndet. Detta kan ha medfört att 
de flytande öarna i sjön förflyttats. Detta korrigerades i början på år 2007. 
 

2007 - Anläggning av groddamm för att gynna groddjurens överlevnad (Stockholm stad, 2016). 

 

2011 - Vegetationen närmast sjön tas bort på vissa platser för att skapa vacker utsikt från 
strandpromenaden, även sly röjs bort. Inplantering av blommande strandväxter görs för 
att förhöja blomprakten och öka den biologiska mångfalden (Stockholm stad, 2011) 
 

  Duplicering i delar av tillrinningsområdet har lyfts vid tidigare planer för hantering av 
bräddningar av Stockholm vatten. Detta skulle medföra mindre bräddning till Långsjön 
men ett ökat tillflöde av dagvatten. Därav utreddes det 2002-2003 möjligheten att 
minska bräddningen till Långsjön utan att duplicera för att förhindra den 
föroreningsökning som blir med ökade tillflöden av dagvatten. (Stockholm Vatten, 2002) 

 

6.5.2 I sjön 

1948-50 - Sjön behandlades 2-3 gånger med kopparsulfat under vegetationsperioden för att 
hindra massutbrott av blågröna alger (Stockholm stad, 2000). Denna åtgärd 
genomfördes även år 1962 samt 1964-65. 

1954-65 - Olika metoder provades för att syresätta vattnet under den period det var is. Metoder 

som provades var propellerpumpar, syrgas, pressdriven vattenlyftare, perforerad 

luftningsslang och blåsmaskin. Ingen av metoderna gav önskat resultat. (Stockholms 

stad, 2000) 

1959-60, 

1962-63 

- Kemisk bekämpning av flytbladsvegetation. (Stockholms stad, 2000) 
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1962-64 - Kemisk bekämpning av vass. (Stockholms stad, 2000) 

1962, 

1964-65 

- Sjön behandlades under vegetationsperioden med kopparsulfat. Detta utfördes för 

att förhindra massutveckling av blågröna alger. (Stockholms stad, 2000) 

1966 - Gäddyngel planterades ut i Långsjön. (Stockholms stad, 2000) 

1966-69, 

1973, 

1979-80 

- Vass och flytbladsväxter beskars. (Stockholms stad, 2000) 

1968, 

1979 

- Aluminiumbehandling av bottensedimenten utfördes 1968 och 1979 för att reducera 

internbelastningen av fosfor. Resultatet av behandlingarna var begränsade trots att 

dosen skulle kunnat binda fosfor som frigjorts från sedimenten under ett flertal år. 

Förklaringen till att aluminiumbehandlingen inte var framgångsrik är förmodligen att 

den externa fosforbelastningen var för hög.  (Rydin R. , 2006) 

1983 - Ny betongdamm byggdes i utloppet. (Stockholms stad, 2000) 

1983 - Utloppsdiket rensades. (Stockholms stad, 2000) 

 

1985-86 - Sjöns nordvästra del grävmuddras då igenväxning lett till försämrad 
vattenomsättning. En sammanlagd yta på 8 800 m2 muddras. 

1985, 

1993 

- Utplantering av segelkarp 

1989, 

1991 

- Utplantering av signalkräftor 

1990 - Sjöns nordvästradel sugmuddras och ca 10 000 m3 sediment tas bort på en 14 000 

m2 stor yta. 

1993 - Utplantering av fjällkarp. 

1995 - Decimeringsfiske – Trålning genomförs och sammanlagt 4,7 ton fisk tas bort. Främst 

ruda och mört fångas medan rovfisk lämnas kvar. 

1995-96 - En försöksanläggning testas vid Långsjö torg för att tillföra syrgas vintertid för att 

förhindra fiskdöd. 

1995-99 - Utplantering av gösyngel. 

1998 - Decimeringsfiske – Trålning genomförs och sammanlagt 2 ton fisk tas bort, främst 

småmört. 

1997-99 - Omrörare används i försöksanläggning vid Långsjö torg för att hålla sjöytan delvis isfri 

och därigenom förhindra fiskdöd. 

1999-

2001 

- Omrörare används i försöksanläggningen vid Sjöstigen för att undvika fiskdöd 

(Stockholm stad, 2000). 

2002   - Sedan våren 2002 tillsätts dricksvatten (c:a 30 l/s) i Långsjöns sydöstra ände för att 

förbättra den dåliga vattenomsättningen, som tillsammans med sjöns näringsrika 

sediment resulterade i extremt hög fosforhalt och algblomning. Dricksvattentillskottet 

medför att sjöns teoretiska omsättningstid har halverats, från 9-10 månader till ca 5. 



 

31(59) 
 
 RAPPORT 

2017-05-15 

GRANSKNINGSHANDLING 

UNDERLAG TILL FRAMTAGANDE AV LOKALT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR LÅNGSJÖN 

 

 

Att det rent tekniskt fungerat att tillsätta vatten även vintertid (som inte var planerat 

från början), har medfört förbättrade syreförhållanden under isen. Tillskottet har också 

inneburit ett högre vattenstånd och bättre vattenomsättning sommartid. Efter den 

omfattande aluminiumbehandlingen av bottensedimenten 2006 har fosforhalten i sjön 

sjunkit markant. Förhoppningen är att dricksvattentillsättningen på sikt ska kunna 

minskas (Stockholm stad, 2010). 

 

2006 - Under 2005 inleddes ett projekt med syfte att hindra fosforläckaget, genom att binda 

den lättillgängliga fosforn i bottensedimenten. I projektet, som finansierats med 

medel från Miljömiljarden, användes en teknik där sedimenten behandlas med 

polyaluminiumklorid. 

Uppföljning av åtgärden månadsvis under 2006-2009 visade på att fosforhalten i 

sjön halverats och blomningarna av blågröna alger har blivit mindre och bytt karaktär 

till det bättre. Syreförhållandena är fortfarande ansträngda vintertid men en 

förbättring kan anas vilket dock inte beror enbart på aluminiumbehandlingen utan 

även på gynnsamma förhållanden (Stockholm stad, 2010). 

Resultatet från åtgärden följdes upp med månatliga provtagningar och en rapport om 

sammanställdes år 2009. Då kunde det konstateras att fosforhalten i sjön halverats, 

blomningar av blågröna alger har blivit mindre och att algsammansättningen bytt 

karaktär. Syreförhållandena var fortfarande ansträngda men en förbättring kunde 

anas som dock inte tros kunna kopplas enbart till aluminiumbehandlingen 

(Stockholm Vatten, 2009). 

 

2007 - 

Risvasar utgör lekplats och substrat för rom, skydd för rom och yngel samt 

uppväxtplats för fisk. Dessa sattes ut i sjön under vintern år 2007 (Stockholm Stad, 

2009). 

 

6.6 Planerade åtgärder 

En utredning för att minska bräddningar och föroreningsbelastning till Långsjön genomfördes av DHI år 

2007. För att rena dagvatten föreslogs tre skärmbassänger med volymerna 500-1000 m3. För att minska 

bräddning till dagvattennätet föreslogs tre utjämningsmagasin på 190-550 m3. Som alternativ, eller 

komplement, till dammar föreslogs att filterinsatser monteras i rännstensbrunnar på Häradsvägen (DHI 

Water and Environment AB, 2007). 

Baserat på denna utredning utförde Sweco Viak AB på uppdrag av Stockholm Vatten AB en förstudie 

med syfte att konkretisera lokalisering, utformning och storlek på föreslagna utjämningsmagasin i 

tidigare utförd utredning. Förstudien skulle även titta på möjligheterna till LOD (lokalt omhändertagande 

av dagvatten). Föreslagna åtgärder innebar två fördröjningsmagasin och LOD-lösning på ett område 

vilket skulle resultera i bräddning i genomsnitt 1 gång per år (Sweco Viak AB, 2008). Dessa åtgärder 

kommer dock inte att genomföras inom en nära framtid enligt Stockholm Vatten.  

Ovan föreslagna åtgärder liknar några av de åtgärder den här utredningen föreslår i Bilaga 6 - Åtgärder 

i tillrinningsområdet. LOD-lösningen föreslogs på Långsjöängsvägen vilket ligger utanför Långsjöns 

tillrinningsområde. Till samma bräddutlopp ges andra åtgärdsförslag belägna inom tillrinningsområde 

14, se Bilaga 6. De två utjämningsmagasinen som utreddes i förstudien 2008 föreslogs vid 

Segeltorpsvägen och Långsjövägen. Det vid Segeltorpsvägen är nära beläget det avsättningsmagasin 
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som föreslås i Bilaga 6 (åtgärdsförslag 13D), medan ytliga LOD-lösningar har föreslagits för 

tillrinningsområde15 vid Långsjövägen. 

7 Möjliga orsaker till miljöproblem  

Avsnitt 4 presenterade den aktuella statusen i sjön enligt vattendirektivets bedömningsgrunder och 

avsnitt 5 belyste vilka påverkanskällor som finns inom Långsjöns tillrinningsområde. Det här avsnittet 

ämnar koppla samman sjöns status med det som påverkar respektive kvalitetsfaktor, för att motivera de 

åtgärdsförslag som ges. 

 

Växtplankton; Klorofyll a (Måttlig status) 

Plankton avspeglar miljön i vattensamlingen, både artsammansättningen och den totala mängden 

växtplankton. Plankton reagerar snabbt på förändringar och ger en bild på hur det ser ut i sjön med 

avseende på övergödning/försurning. (Caruso, o.a., 2013) 

Mängden klorofyll a i Långsjön speglar mängden näringsämnen. Måttlig status för klorofyll a indikerar 

därmed att halten av kväve och fosfor är för hög. 

 

Näringsämnen (Måttlig status) 

För de flesta sjöar i Stockholmsområdet är totalfosforhalten styrande för primärproduktionen och därför 

det som bedöms med avseende på kvalitetsfaktorn ”Näringsämnen” enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter. 

Kväve-fosfor kvot beräknas genom att dividera halten totalkväve med halten totalfosfor som mätts under 

juni till september månad. Medelvärdet, från sammanlagt 12 mätvärden per år, visar på kvoter från 13-

15 under de senaste fyra åren (2013-2016) och något högre åren innan dess. Kvotnivåer på 10-15 

motsvarar ett måttligt kväveunderskott (SLU, 1997). Detta indikerar att både kväve- och fosfortillförseln 

kan vara styrande för primärproduktionen.  

Dagvatten utgör en huvudsaklig källa för belastningen av näringsämnen till Långsjön. Som kan ses i 

Figur 6, avsnitt 6.1, beräknas de större delavrinningsområdena på södra sidan av sjön bidra med störst 

mängder totalfosfor. Dessa områden är störst till ytan och samlar därmed dagvatten från större områden 

med villabebyggelse och den vältrafikerade Häradsvägen. Huvudsakliga källor till dagvatten är 

trafikavgaser, djurspillning och gödsling, fordons- och gatutvätt (tvättmedel), erosion av vägbana, 

sandning, skräp, förmultnande växtmaterial (t.ex. löv) och atmosfäriskt nedfall (Larm & Pirard, 2010). 

 

Ljusförhållande (Otillfredsställande status) 

Siktdjupet i sjöar med liten egenfärg (från humusämnen) styrs i stort av växtplanktonförekomsten, alltså 

indirekt av koncentrationen av total-P (Sonesten & Wilander, 2006). Enligt VISS har Långsjön ingen 

egen färg (humus). 

 

Syrgasförhållande (Måttlig status eller sämre) 

Syrgas uppnår inte god status i Långsjön. Detta kan vara en följd av dålig omsättning samt pga. för höga 

halter av näringsämnen och organiskt material (Holmqvist & Bengtsson, 2009). Höga halter 

näringsämnen leder till en hög algtillväxt och hög mängd dött organiskt material. Syre förbrukas då detta 

bryts ned vilket leder till att syrebrist kan uppstå, vanligtvis nära bottnen. När syret tar slut fortsätter 

nedbrytning av organiskt material genom att bakterier utnyttjar sulfat som syrekälla och bildar i 



 

33(59) 
 
 RAPPORT 

2017-05-15 

GRANSKNINGSHANDLING 

UNDERLAG TILL FRAMTAGANDE AV LOKALT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR LÅNGSJÖN 

 

 

processen svavelväte. Svavelväte är giftigt för alla högre stående organismer och vid höga halter leder 

det till döda bottnar (SMHI, 2016).  

 

Morfologiska kvalitetsfaktorer (Måttlig & Otillfredsställande status) 

De morfologiska kvalitetsfaktorerna som bedömts har inte uppnått god status då området nära sjön är 

bebyggt i stor utsträckning och utloppet är kontrollerat.  

 

Antracen (Uppnår ej god status) 

Största källan till antracen-nivåerna i Långsjön bedöms vara dagvatten, framförallt dagvatten från 

trafikerade platser.  Antracen är ett utfasningsämne och tillhör gruppen PAH. Ämnet är en beståndsdel 

i fossila bränslen och används som syntesråvara och finns i koltjärederivat och kreosot, samt i extrakt 

från smörjoljeraffinering. Antracen kan även finnas i pyrotekniska produkter och koltjäreinnehållande 

produkter som färger och vattentäta ytbeläggningar. Ämnet förekommer även i takpapp, gummidäck, 

annat gummi, äldre asfalt (70-talet) och impregnerat trä. Antracen är en biprodukt vid ofullständig 

förbränning av organiskt material och inte lösligt i vatten. Det förekommer främst i gasfas i atmosfären, 

en mindre del även bunden till partiklar (Naturvårdsverket, 2009). (Larm & Pirard, 2010) 

I en undersökning gjord på uppdrag av Stockholm Vatten (Holmgren, 1999) gjordes en kvantitativ 

uppskattning av de största källorna i Stockholm och årliga massflöden av PAH till Stockholms recipienter 

och avloppsreningsverk. En slutsats är att PAH-deposition på sjöyta kan stå för en stor del av PAH-

bidraget i många recipienter. (SLB-analys, 2002) 

 

PBDE (Uppnår ej god status) 

Dagvatten bedöms vara den största källan till de höga halterna PBDE i Långsjön, framförallt dagvatten 

från bebyggelse. Polybromerade difenyletrar är en bromorganisk förening som används som 

flamskyddsmedel, spridningen sker genom diffust läckage från olika typer av industriella applikationer 

samt från varor såsom möbler isoleringsmaterial, plaster m.m. PBDE är klassad som miljöfarlig och 

hälsoskadlig för människor och vi får i oss ämnet främst via hushållsdamm. Dessutom är ämnet 

klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer. (Institutet för miljömedicin, 2014) 

Huvudsakliga källor till spridning i dagvatten är via isolering till hus, plaster, textilier och elektronik. (Larm 

& Pirard, 2010)  

I VISS har PBDE fått ett undantag med mindre stränga krav. Skälet för undantag är att det bedöms vara 

tekniskt omöjligt att sänka halterna av PBDE till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. 

Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan 

omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande 

halterna av PBDE (december 2015) får dock inte öka. (VISS, 2016) 

 

Kvicksilver (Uppnår ej god status) 

Tungmetallen kvicksilver sprids huvudsakligen till dagvatten via varor som innehåller kvicksilver 

(kasserade termometrar, batterier, lågenergilampor), sandning, diffus spridning vid avfallshantering, 

industriutsläpp och kremering. (Larm & Pirard, 2010)  

I VISS har kvicksilver fått ett undantag med mindre stränga krav. Skälet för undantag är att det bedöms 

vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av kvicksilver till de nivåer som motsvarar god kemisk 

ytvattenstatus. Den största påverkan av kvicksilver består av atmosfärisk deposition vars ursprung är 

långväga, globala atmosfäriska utsläpp från tung industri och förbränning av stenkol.  I Sverige har en 
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stor mängd av det nedfallande atmosfäriska kvicksilvret under lång tid ackumulerats skogsmarkens 

humuslager, varifrån det kontinuerligt sker ett läckage till ytvattnet med påföljande ackumulering i 

vattenlevande organismer och fisk. Problemet bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i 

dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna av kvicksilver 

(december 2015) får dock inte öka. (VISS, 2016) 

 

PFOS (Uppnår ej god status) 

PFOS utgör ett av ämnena som tillhör gruppen perflourerade ämnen (PFAS). Perfluorerande ämnen är 

ett samlingsnamn för en stor grupp fluorerade ämnen. Ämnena är både hydrofoba och lipofoba men 

kan transporteras i både vatten och luft. De är ofta mycket persistenta ämnen som kan transporteras 

långt, vissa av dem är även bioackumulerande och toxiska. Dessa ämnen har huvudsakligen använts i 

impregnerade (smuts-, fett- och vattenavvisande) textiler, impregnerat papper, rengöringsmedel och 

brandsläckningsskum. (Kemikalieinspektionen, 2016)  Andra källor kan vara industriella och kommunala 

avlopp och lakvatten från deponier.  

Inom EU är det sedan 2008 förbjudet att använda PFOS och ämnen som kan brytas ner till PFOS i de 

flesta kemiska produkter och varor (Kemikalieinspektionen, 2017). PFOS är mycket svårnedbrytbart och 

ansamlas i organismer. 

PFOS i Stockholms ytvatten kommer från en mängd olika diffusa källor. Framförallt läcker PFOS ut från 

olika produkter där det kan ingå, till exempel impregnerade textilier. De diffusa källorna kanaliseras 

sedan via dagvatten och reningsverk ut i ytvattnet. PFOS kan också läcka från förorenade markområden 

där man tidigare använt till exempel släckskum som innehållit PFOS. En hel del kommer också med 

långväga atmosfärisk transport (Stockholm stad, 2016).  

Då inga specifika punktkällor till PFOS har hittats inom Långsjöns tillrinningsområde bedöms diffus 

spridning vara den huvudsakliga källan. Dagvatten från markanvändningen i närområdet men även 

långväga spridning utgör troliga källor. Åtgärder för att effektivt rena PFOS är därför svårt att föreslå. 

8 Beting  

Skillnaden mellan existerande halter i Långsjön och de halter som motsvarar god status utgör det 

förbättringsbehov som finns. Ett förbättringsbehov uttryckt i procent kan tas fram för de kvalitetsfaktorer 

som inte uppnår god status (Tabell 6, avsnitt 7.1). Beting uttryckt i mängd som behöver förbättras varje 

år (kg/år) beräknas för de ämnen där den befintliga årliga belastningen på sjön är känd. Den befintliga 

föroreningsbelastningen per år har beräknats utifrån markanvändningen i tillrinningsområdet. Det bidrag 

bräddning bedöms tillföra årligen har också tagits med i beräkningarna för totalfosfor. Möjlig påverkan 

från punktkällor inom området är inte kvantifierbart då platsspecifika provtagningar behövs, och har inte 

tagits med i framtagandet av beting. 

Genom att översätta det procentuella förbättringsbehovet på mängden av ett ämne som når sjön idag 

fås ett beting uttryckt i mängd per år som visar hur mycket belastningen behöver minska per år (se 

Tabell 6).  

För att ta höjd för framtida bebyggelse och förändring inom tillrinningsområdet är målet att åtgärdsförslag 

ska bidra med rening motsvarande 150 % av betinget.  
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8.1 Förbättringsbehov och beting 

Förbättringsbehov uttryckt i procent visas i Tabell 6 för åtta parametrar; totalfosfor, Klorofyll a, 

syrgashalt, ljusförhållandet och för ämnena antracen, PBDE, kvicksilver och PFOS. Då befintlig årlig 

belastning enbart har kunnat beräknas för totalfosfor, antracen, PBDE och kvicksilver finns beting 

framtaget för enbart dessa fyra ämnen. 

 

Tabell 6 - Underlagsinformation för respektive ämne samt det förbättringsbehov som finns och framtaget beting 
uttryckt i kg/år. 

Förbättringsbehov 

 Halt i 

recipient 

 
 

Gränsvärde Föroreningsbelast

ning från 

dagvatten till sjön 

Behov att 

minska för God 

status 

Beting 

(kg/år) 

Totalfosfor 44,50  µg/l 
medelvärde 

28 µg/l 85 kg/år + 

bräddning 0,048 

kg/år 

38 % 32,3  

Klorofyll a 23,24 µg/l 
medelvärde 

14,3  µg/l - 38 % - 

Syrgas 3,74 mg/l 
medelvärde av 
minimumvärde 
 

5-8 mg/l 

beroende på 

temperatur 

- Öka med 34 % - 

Ljusförhållande 

(Siktdjup) 

EK *= 0,27 

Siktdjup 1,25 

m 

(referensvärde 

4,68m) 

EK ≥ 0,5 

Siktdjup 

2,34 m 

 

- 46 % - 

Antracen 31 µg/kg ts 24 μg/kg ts i 

sediment 

0,0068 kg/år 23 % i sediment, 

7 μg/kg ts 

0,0016** 

PBDE 0,08 µg/kg VV 

i biota 

0,0085 µg /kg 

VV i biota. 

0,0078 kg/år 89 % 

Minska med 

0,0715 µg/kg VV 

i biota 

0,0069** 

Kvicksilver (Hg) Uppmätt i 

biota: 

200 µg/kg vv 

20 µg/kg vv 
 

0,0097 kg/år 90 % i biota, 

180 µg/kg vv 

0,00873** 

PFOS 0,00186 µg/l Årsmedelvärde 
0,00065 µg/l 

Okänt 65 % - 

*EK – Ekologisk kvot 

**Observera att förbättringsbehovet uttryckt som halt i biota eller sediment har översatts till mängd per år genom att anta ett 

linjärt samband mellan halten i sjön och halten i biota och sediment.  
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9 Kunskapshöjande åtgärder 

Utifrån underlaget som beaktats i den här utredningen har kunskapsluckor identifierats som kan bidra 

till bättre hantering av Långsjöns åtgärdsarbete. 

9.1 Före eller samtidigt som anläggande av åtgärder i tillrinningsområdet 

Innan eller samtidigt som åtgärder implementeras i tillrinningsområdet för att minska förorenings-

belastningen på sjön kan kunskapshöjande åtgärder utföras. De som rekommenderas är att vidare 

utreda felkopplingar till dagvattenledningsnätet och ytterligare provtagningar av sediment och sjövatten. 

9.1.1 Vidare utredning av felkopplingar  

Den utredning av felkopplingar som utfördes 2015 (Johansson, 2015) resulterade i några adresser med 

misstänkta felkopplingar (även i avsnitt 6.2.3). Dessa bör utredas vidare och åtgärdas om det visar sig 

stämma. Det rörde sig om adresserna: 

o Sträckan Lövdalsvägen 6,8,10A, 10B, 10C, även möjligtvis uppströms 

utredningsområdet 

o Ejdervägen 20-28, 23-35 

o Tärnvägen 4-10, 5-11(primärt bör servisen vid Tärnvägen 4 kontrolleras (Johansson, 

2015) 

Vidare utredning rekommenderas även för de andra platser som enligt utredningen hade förhöjda E. 

coli halter men som inte utreddes mer ingående då. Detta uppges vara vid Gårdstigen, Svartlövsvägen 

och Myrvägen 2015 (Johansson, 2015). 

9.1.2 Utökad provtagning av sediment och sjövatten  

I Långsjön har föroreningar inom gruppen PAH och PCB provtagits i sediment men inte i vattenfas. 

Gränsvärden som anges för dessa föroreningsgrupper i HVMFS 2013:19 anges dock enbart i vattenfas. 

För att statusklassa halterna av dessa bör provtagningar utföras i vattenfas. Detta bedöms vara relevant 

då halterna i Långsjöns sediment överskrider norska gränsvärden (t.ex. nonylfenol) i sediment för dessa 

ämnen. Dessa föroreningar kan vara kopplat till markföroreningar från tidigare verksamheter (se avsnitt 

5.3.1). 

De senaste sedimentprovtagningarna utfördes 2002. För att göra mer relevanta statusklassningar 

rekommenderas att nya sedimentprovtagningar görs för ämnena bly, nickel, zink och koppar. Nickel, 

zink och koppar överskred norska gränsvärden i sediment men återfanns inte i för hög biotillgänglig halt 

i sjön enligt de svenska gränsvärdena. PCB och PAH nämndes ovan och kan provtas för att jämföra 

med tidigare halter och norska gränsvärden (se avsnitt 4.6 för mer info om specifika ämnen).  

Provtagningar rekommenderas även av tidigare använda bekämpningsmedel med lång nedbrytningstid. 

Dessa kan ha kommit från de två tidigare handelsträdgårdarna (Nr 1 och 2,Tabell 5).  Det är möjligt att 

bekämpningsmedel som DDT, Aldrin och Dieldrin använts som utgör prioriterade ämnen enligt 

vattendirektivet. Dessa ämnen behöver provtas i vattenfas i sjön då det är i vattenfas gränsvärdena är 

angivna enligt vattendirektivet. 

Sammanfattningsvis rekommenderas: 

 Nya provtagningar av bly, nickel, zink och koppar, PCB och PAH i sediment. 

 Provtagning av PCB, PAH, DDT, Aldrin och Dieldrin i vattenfas. 
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9.1.3  Tillsyn av planer 

De aktuella detaljplaner som finns inom Långsjöns tillrinningsområde är belägna inom Huddinge 

kommun. För två av dem finns dagvattenutredningar som uppger att påverkan genom förhöjda 

föroreningsmängder är begränsad ifall föreslagna LOD-åtgärder implementeras. I utredningen för 

Guldsparven saknas dock uppgifter på föroreningsutsläpp från planen ifall åtgärder implementeras. 

Det är därför oklart hur stor påverkan planen har.  

Tillsyn rekommenderas för att försäkra att föreslagna åtgärder implementeras vid exploatering enligt 

planförslaget. I fallet Guldsparven skulle utredning av faktisk påverkan efter exploatering vara 

intressant att utreda.  

Dagvattenutredning för Arkitekten 6 har inte utförts. Utbyggnaden består endast av ett fåtal 

lägenheter men närheten till Långsjön gör det extra viktigt att fokus ges till att hitta 

dagvattenlösningar som hindrar ökade föroreningsutsläpp till Långsjön.  

9.2 Efter implementering av åtgärder i tillrinningsområdet 

Kontrollmätning av föroreningshalt i vattenfas, biota eller sediment för relevanta ämnen. Relevanta 

ämnen är de som idag inte motsvarar god status; totalfosfor mätt i vattenfas, antracenhalt i sediment 

samt halt kvicksilver och PBDE i biota. Även ljusförhållanden och syrgasförhållanden bör mätas. 

Även ämnena bly, nickel, zink och koppar, PCB och PAH i sediment och PCB, PAH, DDT, Aldrin och 

Dieldrin i vattenfas kan kontrolleras om dessa visade på höga halter i provtagning före åtgärder i 

tillrinningsområdet. 

10 Åtgärder i tillrinningsområdet 

Åtgärdsförslag i tillrinningsområdet siktar på att minska föroreningsbelastningen från dagvatten som når 

recipienten. För att ta fram förslag på åtgärder i tillrinningsområdet har möjliga platser för anläggningar 

först lokaliserats. En ”möjlig plats” innebär att platsen är allmän mark och har de förutsättningar som 

krävs för att anlägga föreslagen åtgärd. Till exempel påverkar höjdnivåer, vattengångar i ledning och 

jordart möjligheten att anlägga olika åtgärder. Målet har varit att ge förslag på åtgärder uppströms 

snarare än nedströms, alltså nära källan, så långt det varit möjligt.  

Sammanlagt 32 åtgärdsförslag har identifierats inom Långsjöns tillrinningsområde. Förslagen innefattar 

olika typer av anläggningar som växtbädd, våtmark, damm, avsättningsmagasin med flera. Karta över 

placering och typ av anläggning ses i avsnitt 9.3 Reningseffekt av åtgärdsförslag. De generella 

dimensioneringsramarna som använts för respektive anläggningstyp presenteras i nästa avsnitt, 9.1. 

För att läsa mer om respektive åtgärd och mer specifika lokala förutsättningar hänvisas till Bilaga 6 – 

Åtgärdsförslag i tillrinningsområdet. 

Kostnadsuppskattning för respektive anläggning har sammanställts utifrån schablonkostnader (se 

Tabell 7, avsnitt 9.2 Underlag för kostnadsuppskattning). Den sammanlagda reningseffekten från 

åtgärdsförslagen presenteras i avsnitt 10.3 med en reningseffekt per anläggning och kostnad per 

reducerat kg av ett ämne presenteras i separat i Bilaga 8 – Kostnad och avskild mängd per åtgärd. 

10.1 Dimensionering och förutsättningar för anläggningar 

Vid anläggning av växtbäddar dimensioneras de om möjligt för att rymma en fördröjningsvolym 

motsvarande 20 mm regn över avrinningsområdet till anläggningen. Då det ger bättre reningseffekt att 
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rena färre mm regn från ett större avrinningsområde än att rena 20 mm regn från ett litet 

avrinningsområde har mindre anläggningar accepterats. I de fall platsen begränsar hur stora 

växtbäddarna kan göras anges antal mm regn som kan renas i anläggningen. 

På de ställen där kantstenslösningar (i fortsättningen kallade curb extensions) anläggs i gata och tar 

parkeringar i anspråk har en parkeringsyta på 2,5 m * 6 m (15 m2) använts som standardmått. 

Torrdammar dimensioneras efter 20 mm regn över den reducerade arean. De anläggs som nedsänkta 

ytor med en upphöjd kupolsil där dagvatten kan brädda. Kupolsilens upphöjning beror på anläggningens 

djup som också påverkar dess storlek. 

Avsättningsmagasin dimensioneras också efter 20 mm regn över den reducerade arean. För vissa 

åtgärdsförslag finns inte tillgänglig yta och antal mm regn som kan tas om hand i anläggningen uppges. 

Kan magasinet placeras över grundvattenytan rekommenderas perkolationsmagasin som tillåter att 

vatten infiltrerar till grundvattnet, detta ger en bättre reningsgrad då avrinningen direkt till recipienten 

minskar. När grundvattenytan är nära marknivå anläggs täta sedimentationsmagasin för att inte en 

sänkning av grundvattennivån ska ske. Även makadammagasin och makadamdike dimensioneras om 

möjligt efter 20 mm regn över reducerad area. 

Ecovault, som är ett sedimentationsmagasin med filterlösning används där platsens tillgängliga yta är 

begränsande, eller där ett mycket stort område kopplas till magasinet till exempel då ett magasin 

anläggs nära sjön och ämnar rena dagvatten från ett delavrinningsområde. Möjlig storlek och mm regn 

över reducerad area som kan renas uppges för respektive fall i Bilaga 8 – Kostnad och avskild mängd 

per åtgärd och Bilaga 6 - Åtgärdsförslag i tillrinningsområdet.  

Dammar och våtmarker dimensioneras översiktligt med schablonsiffran 150 m2 dammarea per ha 

reducerad area. I vissa fall är platsen begränsad och tillåter inte 150 m2 per ha reducerad area. Då har 

möjlig anläggningsyta per reducerat ha angivits. 

 

Skärmbassänger anläggs vid dagvatteninlopp till recipienten då det inte finns möjliga platser för andra 

anläggningar i tillrinningsområdet. 

10.2 Underlag för kostnadsuppskattning 

De schablonkostnader som används för att kostnadsuppskatta åtgärdsförslagen baseras på erfarenhet 

av de som arbetar i branschen (branschstandard) och uppgifter från tidigare projekt. Ett 

kostnadsintervall presenteras där priset kan variera på grund av storlek på anläggningen eller på grund 

av andra förutsättningar. Schablonkostnaderna ämnar i de fall de används för en åtgärd (ex. växtbädd) 

att inkludera totalkostnad fram till att anläggningen kan tas i drift, alltså inkludera projekterings- och 

anläggningsfas se Tabell 7. 
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Tabell 7 

Tabell 7 – Underlag för kostnadsuppskattning av åtgärder. Angivna kostnader inkluderar projektering och utredning 
som står för ca 10 % av anläggningskostnaden.  

*Kostnaden är tagen i överkant och tar höjd för att vi har en höjd etableringskostnad utspridd på ett lågt 

antal kubikmeter. 

Arbetsmoment och 
material 

Minsta 
kostnad 
(kr) 

Förklaring 
kostnadsintervall 

Högsta 
kostnad 
(kr) 

Enhe
t 

Källa 

Dra ny ledning 
3000 

3000 = D300 
6000 = D1000  

6000 kr/m Branschstandard* 

Gräsdike  
(Jordschakt + sådd) 

  1650 kr/m  

Krossdike  
(Jordschakt, makadam 
och gräsbeläggning) 

  2750 kr/m  

Bergschakt 700  700 
kr/m
3 

Branschstandard* 

Växtbädd  3300 

3300 = 700 m2 

6300 = 40 m2 

9300 = 20 m2 
 

9300 
kr/m
2 

,  

Skeva om asfaltsyta 220  220 
kr/m
2 

Branschstandard* 

Anlägga ny GC-väg  
(3 m bred) 

3000  3000 kr/m Branschstandard* 

Avsättningsmagasin 
 

5250 
6000  
 

5250 = utan pump 
6000 = med pump 
18 200 = automatisk 
styrning,  
pumpar 2,5 l/s*2. 
 
9000 kr/m2 = utan 
pump 

18 200 
kr/m
3 

 
 
 
 
 
 
 

Ecovault 
 

1 000 000 

1 000 000 = mindre 
storlek, ej spontning 
m.m. 
1 700 000 = större 
storlek, spontning 
m.m. 
 

1 700 000 kr/st  

Torr 
översvämningsyta/ 
svackdike 

550 

Beroende på 
utformning och 
material. Kostnad för 
ledning tillkommer.  

2000 
kr/m
3 

 

Damm med pump   4000 
kr/m
2 

 

Våtmark/Damm 230 
230= grund, spontan 
växtlighet 

1100 
kr/m
2 

 

Skärmbassäng 2000 

2000 = utan 
flytbrygga 
4000 = med 
flytbrygga 

4000 kr/m  

Arbetsmoment och 
material 

Minsta 
kostnad 
(kr) 

Förklaring 
kostnadsintervall 

Högsta 
kostnad 
(kr) 

Enhe
t 

Källa 

Dra ny ledning 
3000 

3000 = D300 
6000 = D1000  

6000 kr/m Branschstandard* 

Gräsdike  
(Jordschakt + sådd) 

  1650 kr/m (Ekologgruppen, 2016) 

Krossdike  
(Jordschakt, makadam 
och gräsbeläggning) 

  2750 kr/m (Norconsult, 2011) 

Bergschakt 700  700 kr/m3 Branschstandard* 

Växtbädd  3300 

3300 = 700 m2 

6300 = 40 m2 

9300 = 20 m2 
 

9300 kr/m2 
(Lindfors, Bodin-Sköld, 
& Larm, 2014), 
(Ekologgruppen, 2016) 

Skeva om asfaltsyta 220  220 kr/m2 Branschstandard* 

Anlägga ny GC-väg  
(3 m bred) 

3000  3000 kr/m Branschstandard* 

Avsättningsmagasin 
 

5250 
6000  
 

5250 = utan pump 
6000 = med pump 
18 200 = automatisk 
styrning,  
pumpar 2,5 l/s*2. 
 
9000 kr/m2 = utan 
pump 

18 200 kr/m3 

(Stockholm Vatten AB, 
2001) 
 
(Aldheimer, 2004) 
 
 
 
(Ramböll, 2014) 

Ecovault 
 

1 000 000 

1 000 000 = mindre 
storlek, ej spontning 
m.m. 
1 700 000 = större 
storlek, spontning 
m.m. 
 

1 700 000 kr/st 
(Seka Miljöteknik, 
2017) 

Torr 
översvämningsyta/ 
svackdike 

550 

Beroende på 
utformning och 
material. Kostnad för 
ledning tillkommer.  

2000 kr/m3 (Norconsult, 2011) 

Damm med pump   4000 kr/m2 
(Stockholm Vatten VA 
AB, 2010) 

Våtmark/Damm 230 
230= grund, spontan 
växtlighet 

1100 kr/m2 (Falk, 2007) 

Skärmbassäng 2000 

2000 = utan 
flytbrygga 
4000 = med 
flytbrygga 

4000 kr/m 
(Järven Ecotech, 
2017) 
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För våta dammar krävs skötsel i form av inspektioner, bortrensning av skräp samt muddring av sediment 

(Larm, 1994). Enligt Vägverket (2008b) bör inspektion utföras minst två gånger per år. Gärna en gång 

på våren efter snösmältning och ytterligare en på hösten i augusti-september. Den högsta 

skötselkostnaden är sedimentborttagning, vilken årligen kan uppgå till 3-5 % av konstruktionskostnaden 

(Larm, 1994). (Fridolf, 2014) 

Kostnad för drift och underhåll av anläggningen har baserats på schablonkostnader använda i tidigare 

projekt (Tabell 8). För de anläggningar som saknar specifika schablonkostnader används 

uppskattningen att kostnaden för underhåll uppgår till 5 % av anläggningskostnaden per år.  

 

Tabell 8 Kostnadsuppskattning av drift och underhåll. 

Arbetsmoment 
och material 

Beskrivning av drift Kostnad drift och 
underhåll  

Källa 

Växtbädd  Skötsel av växter 2 
ggr/år 

25 kr/m2/år 
(WRS, 2016) 

Damm med pump En uppskattning av 
totalkostnaden för 
drift av 
dagvattendammar 
inkluderar skörd av 
växter, 
slamborttagning och 
tillsyn av damm. 
Tillsyn och skörd sker 
minst en gång per år 
medan 
slamborttagning 
genomförs vid behov. 

Damm: 50-100 
kr/m2/år 
 
Pumpstation 25000 
kr/år (två pumpar i 
pumpsumpen á 25 
l/s) 

Damm: Östra Torp 
Sweco-projekt 2012 
 
Pump: (Fridolf, 2014) 

Våtmark 
Se damm. 50-100 kr/m2/år 

Östra Torp Sweco-
projekt 2012 

Ecovault En uppskattning av 
totalkostnaden för 
drift av Ecovault 
inkluderar 
slamtömning och 
rengöring, filterbyte, 
filterpaket, länsa olja. 

21 000 kr/gång 
(Seka Miljöteknik, 
2017) 

Övriga 
anläggningar 

5 % av anläggningskostnaden (Ramböll, 2014) 
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10.3 Reningseffekt av åtgärdsförslag  

Åtgärdsförslagen i tillrinningsområdet har numrerats utefter det delavrinningsområde de är placerade i. 

Bokstav A-E anger olika anläggningar inom samma delavrinningsområde (Figur 10). 

 

Figur 10 - Åtgärdsförslag i Långsjöns tillrinningsområde som anges per delavrinningsområde och färgmarkerats 
utefter vilken typ av anläggning som föreslås. 

Då det i vissa fall föreslås åtgärder som ligger nedströms andra åtgärdsförslag påverkas den totala 

reningseffekten. Den avskilda mängden i en anläggning beror på hur förorenat det inkommande 

dagvattnet är. Har vattnet redan renats en gång blir den totala avskilda mängden i nästa anläggning 

lägre än om inloppsvattnet hade varit mer förorenat. Mer om seriekoppling och hur total reningseffekt 

beräknas presenteras i Bilaga 5 - Seriekoppling av åtgärdsförslag. Den avskilda mängden i varje 

anläggning ifall alla åtgärdsförslag anläggs, och seriekoppling sker, presenteras i Bilaga 9 - Total avskild 

mängd åtgärder.  

Total rening som uppnås från åtgärdsförslagen inom respektive delavrinningsområde presenteras i 

Tabell 9. Seriekoppling av åtgärderna har beaktats och resultat visar att störst avskiljning av fosfor fås i 

delavrinningsområde 7, 4 och 9.  
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Tabell 9 -Total avskild mängd (kg/år) per deltillrinningsområde utifrån föreslagna åtgärder i tillrinningsområdet. 

Deltillrinningsområde 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver, 

Hg (g/år) 
Antracen, 
Ant (g/år) 

PBDE, 
(g/år) 

Aro 1 1,34 6,0 0, 11 0,18 0,13 

Aro 2 0 0 0 0 0 

Aro 3 1,30 4,9 0,09 0,14 0,11 

Aro 4 7,64 25,7 0, 93 0,62 0,79 

Aro 5 0 0 0 0 0 

Aro 6 3 7,3 0,38 0,09 0,1 

Aro 7 10,50 18,9 0,89 0,34 0,38 

Aro 8 0,02 0,9 0,02 0,005 0,004 

Aro 9 5,03 8,5 0,52 1,01 0,78 

Aro 10 3,01 12,1 0,37 0,35 0,26 

Aro 11 0,64 3,0 0,08 0,09 0,06 

Aro 12 0,02 0,7 0,02 0,005 0,004 

Aro 13 2,85 15,7 0,22 0,15 0,15 

Aro 14 1,61 7,5 0,14 0,22 0,16 

Aro 15 0,24 3,4 0,08 0,04 0,03 

Aro 16 0,13 1,9 0,07 0,02 0,01 

Aro 17 1,90 6,2 0,14 0,17 0,13 

Totalt 39 123 4,1 3,4 3,1 

 

Totalt beräknas 39 kg fosfor kunna avskiljas i anläggningarna som föreslås. Denna reningsmängd 

överstiger betinget men når inte upp till reningsmålet som är 150 % av betinget (Tabell 10). 

Anläggningarna medför dock att rening av antracen kan åstadkommas i mängder större än både beting 

och reningsmålet. Nivåerna av kvicksilver och PBDE bedöms inte kunna renas i mängder som 

motsvarar betinget. Enbart 46 % respektive 31 % av betinget beräknas kunna uppnås genom 

åtgärdsförslagen i tillrinningsområdet (Tabell 10). 
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Tabell 10 - Beräknad total rening efter att alla åtgärder anlagts samt reningens andel av beting och reningsmål (150 
% av beting). 

Ämne Total avskild 

mängd (kg/år) 

Beting 

(kg/år) 

Andel av Beting  

(%) 

Andel av mål  

(%) 

Fosfor, P 39 35?  112 74 

Kväve, N 123 - - - 

Kvicksilver, Hg 0,0041 0,00873* 46 31 

Antracen, Ant 0,0034 0,0016* 213 142 

PBDE 0,0031 0,0069* 45 30 

*Observera att förbättringsbehovet uttryckt som halt i biota eller sediment har översatts till mängd per år genom att anta ett 

linjärt samband mellan halten i sjön och halten i biota och sediment. 

11 Åtgärder för att förbättra de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna 

Det är svårt att med de hydromorfologiska parametrarnas nuvarande utformning hitta åtgärder som kan 

förändra klassningen till god status. Storskaligt återställande av anlagd mark går att genomföra tekniskt, 

men är svårt att motivera ur samhällsekonomisk synvinkel. Av närområdets area på ca 14,4 ha bedöms 

idag 10,2 ha vara väsentligt förändrade relativt referenstillståndet. För att nå god status skulle den siffran 

maximalt få vara 2,1 ha. Det innebär att 8,1 ha bebyggd mark skulle behöva återställas. Det är oklart 

exakt vad som skulle krävas för att nå en situation som bedöms opåverkad relativt referensförhållandet, 

men då hela tomter i många fall ligger helt inom den zon på 30 meter som utgör närområde skulle det 

sannolikt kräva inlösen av en stor mängd fastigheter värderade till mångmiljonbelopp. 

De biologiska kvalitetsfaktorer som har bedömts visar på en positiv trend för Långsjöns biologi och 

indikerar att god ekologisk status kan uppnås.  

Det är sannolikt att den pågående dricksvattentillsättningen som genomförs i syfte att minska 

eutrofieringspåverkan har en positiv effekt på biologin. Det konstateras i en inventering av makrofyter 

(Gustafsson A. , 2014) att fler arter hittats i Långsjön 2014 än vid en mer omfattande inventering som 

genomfördes 2006. Det spekuleras i att det skulle kunna tolkas som att situationen för Långsjöns 

vattenvegetation förbättrats. Påverkan på hydromorfologin i övrigt har inte förändrats nämnvärt under 

tidsperioden. 

Andra åtgärder som utreds, eller redan genomförts, för att förbättra situationen i Långsjön är sådana 

som i någon mån kompenserar för den påverkan på flödesregim och föroreningstransport som 

förändringar i markanvändningen har bidragit till. Till exempel så ger fördröjningsmagasin, 

dagvattendammar och lokala infiltrationsområden för dagvatten en reducerad föroreningsbelastning och 

ett jämnare flöde till sjön. Åtgärderna får dock inte någon stor effekt på den morfologiska påverkan som 

helhet, och syftar inte heller till att åternaturalisera närområdet eller svämplanet. 

Det verkar sannolikt att det med en kombination av olika åtgärder, syftande till att i första hand minska 

föroreningsbelastningen på Långsjön, där lokalt omhändertagande av dagvatten är en viktig komponent, 

men där även fortsatt dricksvattentillsättning kan vara nödvändig, går att nå god ekologisk status. Detta 

skulle iså fall betyda att de hydromorfologiska förändringarna i sig inte hindrar att god ekologisk status 

kan nås.  
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Om det skulle visa sig att den morfologiska påverkan är ett hinder för att nå god ekologisk status är det 

emellertid svårt att se vilka åtgärder som är tekniskt och ekonomiskt rimliga som skulle kunna 

genomföras för att minska den morfologiska påverkan på närområde och svämplan. I sådana fall bör 

det eventuellt kunna bli aktuellt med undantag i form av KMV-klassning och/eller mindre stränga krav. 

Nedan diskuteras ändå för några konkreta förslag som delvis redan genomförts, eller som är pågående 

aktiviteter eller åtgärdsförslag inriktade på att åtgärda brister i konnektivitet och morfologi.  

11.1 Konnektivitet i sjöar 

Den åtgärd som framför allt skulle kunna förbättra den längsgående konnektiviteten är någon form av 

fiskpassage vid dämmet. Detta bedöms dock inte meningsfullt, särskilt inte så länge stora delar av 

bäcken är kulverterad. För att återskapa den längsgående konnektiviteten mellan Långsjön och Mälaren 

skulle mycket omfattande åtgärder krävas.  

Mot bakgrund av att det finns en väl etablerad och livskraftig lokal fiskfauna i Långsjön, och att det inte 

finns några särskilt utpekade miljövärden, såsom rödlistade arter, nationellt intressanta fiskpopulationer 

eller liknande som skulle gynnas av åtgärden bedöms det inte vara motiverat att åtgärda dammen vid 

Långsjöns utlopp. 

11.2 Morfologi i sjöar 

En åtgärd som kan ha god effekt på fiskreproduktion är att anlägga olika former av konstgjorda 

strukturer, t ex risvasar, på grunda områden. Det anges i avsnitt 6.5.2 att detta redan genomförts 2007 

och framåt. Även utläggning av död ved mer generellt kan vara gynnsamt för de biologiska värdena i 

sjön. 

Ett alternativ till att tvinga fram åternaturalisering av mark, vilket som tidigare nämnts bedöms vara 

orealistiskt, kan vara att med informationskampanjer och lokala aktiviteter. För att höja medvetandet om 

Långsjöns ekologi och vad man som enskild strandägare i Långsjön kan göra för att förbättra för djur- 

och växtliv har en broschyr tagits fram år 2006 och distribuerats till boende kring sjön. Denna typ av 

åtgärd kan användas för att stimulera till frivilliga åtgärder i form av t ex mer naturliknande trädgårdar, 

där träd prioriteras och där man undviker intensivt skötta gräsytor, ytterligare hårdgjorda ytor etc.  

12 Övriga åtgärder 

1. Genom mer frekvent gatusopning/rengöring avlägsnas mer partiklar som annars skulle följa 

med regnvattnet till Långsjön. På så vis kan partikelbundna föroreningar till sjön, som 

exempelvis fosfor och tungmetaller, minska.  

2. Informationskampanjer till boende inom tillrinningsområdet för att minska biltvätt på tomten 

och oförsiktig gödsling av trädgård. Även informationskampanj för att informera och motivera till 

mer naturliknande trädgårdar som gynnar sjöns hydromorfologi kan vara av nytta.  

3. Uppmuntra till dagvattenlösningar på privat mark; stuprörsutkastare, planteringsbädd m.fl. 

som kan premieras med exempelvis sänkt VA-taxa. Informera om detta för att få fler att 

genomföra åtgärder på privat mark. 

Effekten av dessa åtgärder är svår att kvantifiera men skulle innebära en möjlig förbättring på 

Långsjöns status. Dessa åtgärder kan bidra till att bibehålla god status på lång sikt. 
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13 Osäkerheter 

I varje moment som utförts finns det ett antal osäkerheter. Osäkerheterna för statusklassningen av 

kvalitetsfaktorer har gjorts utifrån Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter 2013:19. Dessa är i flera 

fall något otydligt beskrivna och ibland saknas information som specificerar vilket underlag som ska 

användas för att statusklassa kvalitetsfaktorer. Till exempel höjdnivå för provtagning i sjön eller vilka 

månadsvärden som ska användas framgår inte alltid tydligt. Bedömning i VISS har i vissa fall beräknat 

referensvärden på andra sätt än vad som presenterats i föreskrifterna. Det är även oklart för vissa 

kvalitetsfaktorer hur många mätvärden som behövs i underlaget för att utföra en säker bedömning. För 

delar av underlaget saknas även information om provtagningsmetodik vilket försvårar användningen av 

mätdata och minskar säkerheten i bedömningen. 

Osäkerheter tillkommer i de fall då halter översätts från halt i sediment eller i fisk till beting i mängd per 

år. Då halt i vatten inte svarar direkt mot halter i sediment eller fisk stämmer inte detta antagande helt. 

Kartering av markanvändning har skett schablonmässigt och övergripande. Dock så ger en 

schablonmässig indelning i form av t.ex. ett bostadsområde eller handelsområde ett bättre resultat än 

om varje markanvändning delas in efter ytor såsom takyta, väg, grönyta. Detta för att fler mätningar har 

utförts på föroreningar i dagvatten från större områden än från mindre specifika ytor.  

Föroreningshalten på dagvatten i StormTac är schablonmässig då medianhalten av uppmätta värden 

används. Därför ska inte den beräknade belastningen ses som definitiv men en indikation på 

föroreningsgraden. Mängden mätningar som utförts skiljer sig på markanvändningar och förorenande 

ämnen. För fosfor och tungmetaller har en större mängd mätningar utförts än för PAH, antracen och 

PBDE. Fler mätningar minskar osäkerheten. 

Reningseffekten i dagvattenanläggningar beror på många parametrar såsom dagvattnets inloppshalt, 

flödesmönster till anläggningen, årstidsvariationer men även anläggningens utformning, ålder och skick. 

Dessa parametrar har vi inte tillgång till i detta skede.  

Enligt StormTac har avsättningsmagasin betydligt högre rening av fosfor i jämförelse med dammar. 

Detta bedöms dock inte som helt rimligt, dels med tanke på att det i StormTac finns få referenskällor på 

avsättningsmagasin och dels att det i dammar finns kemisk och biologiska processer som kan reducera 

halten ytterligare utöver den mekaniska reningen. Orsaker till bedömningen i StormTac kan vara att 

avsättningsmagasin är placerade under mark och kan få bättre sedimentering vintertid. Även en annan 

faktor som kan bidra är att de magasin som finns i StormTacs databas troligen har en styrning med 

minst 36 h sedimentering. Dåligt underhåll och skötsel av dammar kan leda till att växter förmultnar och 

frigör fosfor efter hösten. I databasen är även vissa dammar små och har sämre rening på grund av 

låga inloppshalter medan magasinen finns vid vägar med hög halt och därmed hög effekt som följd. 

Dock så sker ingen flockning i magasinen enligt information från StormTac. 

Som Bilaga 3 - Funktion av anläggningar redovisar finns det inte heller några uppmätta reningseffekter 

för antracen och PBDE. Då det inte finns några uppmätta värden är det här antaget att de följer 

reningseffekten för andra ämnen med liknande egenskaper. Reningseffekten för PBDE är ca 50 % i 

reningsanläggningarna. (StormTac, 2017)   

Beräkning av reningseffekt i seriekopplade åtgärder har utförts överslagsmässigt och inte i StormTac 

på grund av mängden åtgärder samt den komplicerade kopplingen av dem. Reningseffekten har i dessa 

fall satts till 60 % för alla ämnen, vilket bedöms ligga i mellanskiktet för hur hög reningseffekten kan vara 

i dessa anläggningar. Detta ger en ungefärlig bild på vad seriekoppling ger för konsekvenser på 

reningseffekten i anläggningarna.  
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Genomförbarheten av åtgärdsförslagen är något osäker. Det ortofoto som varit underlag i GIS-materialet 

samt den optiska analys som gjorts med hjälp av kartor i Google Maps och Eniro, är inte nödvändigtvis 

helt uppdaterade eller överensstämmande.  

De bräddmängder som beräknas komma till Långsjön per år innefattar osäkerheter då beräkningar utgår 

från modelleringsresultat baserat på flöden under ett år. Det spillvatten som når Långsjön antas ha 

samma föroreningsmängd som spillvatten som når Henriksdals reningsverk. Detta medför att 

föroreningsbelastningen via bräddning till Långsjön inte går att bestämma exakt men uppskattas utifrån 

det tillgängliga underlaget. Det har dock visat sig ha en marginell påverkan. 

Kostnadsuppskattningen av åtgärdsförslagen är baserade på schablonvärden från tidigare genomförda 

projekt och branschstandard. Dessa värden bör ge en någorlunda korrekt uppskattning men kan i vissa 

fall visa på en för hög eller för låg kostnad. I de fall små anläggningar anläggs är det risk att 

kostnadsuppskattningen blir för låg då schablonvärdena i vissa fall är baserade på större anläggningar. 

Detta har till viss del korrigerats genom ökad kostnad per enhet (se tabeller i avsnitt 9.2 och kostnader 

per åtgärd i Bilaga 8 – Kostnad och avskild mängd per åtgärd). I vissa fall krävs platsspecifika lösningar 

då tillgängliga ytor begränsar möjligheterna. Detta resulterar i dyrare anläggningar än en 

standardanläggning. Även detta har kompenserats för genom att höja schablonkostnaden per enhet. 

Osäkerheterna i kostnadsuppskattningen blir större i båda dessa fall. För en mer tillförlitlig 

kostnadsuppskattning krävs att en mer utförlig utredning görs av platsen i fråga, exempelvis mer utförlig 

geoteknisk undersökning för att bättre veta djup till berg.  

Osäkerheterna i kostnadsuppskattningen påverkar i sin tur resultatet ”kostnad per reducerat kg av ett 

ämne” och därmed den prioriteringsordning detta kan ge underlag till. Detta är viktigt att ha i åtanke vid 

prioritering med hänsyn till kostnadseffektivitet. 

Bedömningen av hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna samt dess påverkan på akvatiska organismer 

är komplex. Det är ett samspel av olika faktorer som påverkar organismernas förhållanden såsom 

föroreningsbelastning samt svämplanets och närområdets utformning.  

14 Resultat och Diskussion  

De ekologiska kvalitetsfaktorer som i dagsläget hindrar Långsjön från att uppnå god status är den 

biologiska kvalitetsfaktorn växtplankton samt de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna näringsämnen, 

ljusförhållanden och syrgasförhållanden. Problemen med dessa kvalitetsfaktorer indikerar att sjön är 

utsatt för hög näringsbelastning. Mätningar av totalfosfor visar att halten är för hög i Långsjön och skulle 

behöva minska för att nå god status.  

 Varje år tillförs 85 kg fosfor till Långsjön varav 85 kg i dagvatten och ca XX kg i internbelastning. För att 

nå den halt som motsvarar god status behöver en mängd på ca 32 kg/år reduceras.  

I tillrinningsområdet har 32 åtgärder ansetts möjliga att anlägga. I bedömningen av åtgärder har hänsyn 

tagits till markanvändning, ledningsnät, markåtkomst samt reduktionen av reningseffekt vid 

seriekoppling. Sammanlagt renar dessa åtgärder ca 39 kg fosfor per år vilket innebär att betinget 

uppnås. Då de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna troligen påverkas av näringshalterna är det därmed 

rimligt att tro att även ljusförhållandet och syrgasförhållandet kommer förbättras när halten reduceras i 

sjön.  

För att nå betinget krävs inte att alla åtgärder anläggs. Däremot så krävs alla åtgärder för att komma 

närmare målet att 150 % av betinget ska renas. Men trots alla åtgärder så uppnås dock inte detta mål 

utan ytterligare 13 kg/år fosfor behöver då reduceras. Orsaken till att denna belastning inte kan 

reduceras ytterligare är platsbrist inom tillrinningsområdet. Åtgärder har föreslagits på de platser som 
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har ansetts möjliga med hänsyn till markåtkomst och ledningsnät. En ytterligare faktor som försvårar att 

målet uppnås är att när dagvattenanläggningar seriekopplas så reduceras den avskilda mängden på 

det renade dagvattnet i nedströms anläggningar. Detta innebär att även om någon ytterligare plats skulle 

kunna påträffas för en anläggning kommer den avskilda mängden att bli mycket liten i nedströms 

anläggning då en stor del av anläggningarna är seriekopplade. 

Åtgärder såsom växtbäddar ger ytterligare reningseffekter som inte är medräknade då de är svåra att 

kvantifiera. Vid t.ex. små regn kommer största delen av regnet att hållas kvar i jordens porer, evaporera 

eller tas upp av växterna. Detta betyder att dagvatten och dess föroreningar då inte kommer nå Långsjön 

utan fastnar i växtbäddarna. 

Med den minskade säkerhetsmarginalen innebär det att hårdare krav ställs på dagvattenhanteringen 

på kommande planer i Långsjöns tillrinningsområde. Detta för att belastningen av näringsämnen till 

Långsjön inte ska öka. Även annan hårdgöring av nuvarande gröna ytor ökar belastningen till Långsjön 

och bör så långt som möjligt undvikas.  

Utöver de biologiska och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna som påverkar den ekologiska statusen 

uppnår inte heller de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna konnektivitet i sjöar eller morfologiskt 

tillstånd i sjöar god status. Enligt HaVs föreskrifter hindrar dessa dock inte sjön från att nå god status. 

Kvalitetsfaktorerna kan bara ta ner den ekologiska statusen från hög status till god status. Dock så kan 

de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna påverka biologin i sjön till de sämre varför de undersöktes.  

Under en lång tid har det inte varit möjligt för fiskar att vandra mellan Långsjön och Mälaren på grund 

av dämning av sjön och kulvertering av utloppsbäcken. Det finns en väl etablerad och livskraftig lokal 

fiskfauna i Långsjön, men inte några särskilt utpekade miljövärden, såsom rödlistade arter, nationellt 

intressanta fiskpopulationer. På grund av detta bedöms det inte vara motiverat att åtgärda dammen vid 

Långsjöns utlopp. Under åren har dock inplantering av fisk skett kontinuerligt vilket skulle kunna vara 

en bidragande faktor till det väl etablerade fisksamhället. 

Angående morfologin är en åtgärd som kan ha god effekt på fiskreproduktion att fortsätta att anlägga 

olika former av konstgjorda strukturer, t ex risvasar, på grunda områden. Även utläggning av död ved 

mer generellt kan vara gynnsamt för de biologiska värdena i sjön. Andra åtgärder som kan utföras är 

lokala aktiviteter och informationskampanjer för att höja medvetandet om Långsjöns ekologi och vad 

man som enskild strandägare i Långsjön kan göra för att förbättra för djur- och växtliv. En broschyr togs 

fram år 2006 och distribuerades till boende kring sjön. Denna typ av åtgärd kan användas för att 

stimulera till frivilliga åtgärder i form av t ex mer naturliknande trädgårdar, där träd prioriteras och där 

man undviker intensivt skötta gräsytor, ytterligare hårdgjorda ytor etc.  

Den kemiska statusen klassas idag till uppnår ej god till följd av för höga halter av antracen i sedimenten 

samt för höga halter PFOS i vatten. Även för höga halter kvicksilver och PBDE bedöms finnas i 

recipienten men dessa utgör ett nationellt undantag och recipienten kan därför uppnå god status även 

ifall dessa halter är för höga. Förslag på arbetsgång för att hantera de ämnen som behöver förbättras 

för att Långsjön ska kunna klassas till god kemisk status diskuteras i avsnitt 14.2. 

De åtgärder som anläggs inom delavrinningsområde 13,14 och 15, där bräddningar sker, kan även bidra 

till att bräddtillfällen sker mer sällan och då minskar näringsbelastningen till Långsjön en aning. 

14.1 Förslag till arbetsgång för att nå god Ekologisk status 

Tillvägagångssättet för att uppnå god ekologisk status blir att åtgärda kvalitetsfaktorn näringsämnen 

som ett första steg för att sedan utvärdera om fosforreduktionen har en positiv påverkan på övriga 

kvalitetsfaktorer. Om Långsjön inte kan nå god status genom att enbart förbättra de kemiska 

parametrarna behöver andra åtgärder övervägas. 
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Efter att ha studerat källorna till fosfor och kväve bedömdes att huvuddelen av näringsämnen tillförs 

Långsjön via dagvattnet. Att rena dagvattnet innan det når Långsjön blir därför den viktigaste åtgärden 

för att reducera fosfor- och kvävehalter i Långsjön. I tillrinningsområdet har 32 anläggningar för rening 

av dagvatten enligt Bilaga 6 föreslagits. Åtgärderna kan i Bilaga 8 rangordnas efter kostnad per 

reducerat kg ämne, vilket ger en prioriteringsordning. Åtgärdsförslagen bör sedan utredas utförligare.  

Då de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna troligen påverkas av näringshalterna är det därmed rimligt 

att tro att även ljusförhållandet och syrgasförhållandet kommer förbättras när halten reduceras i sjön.  

Detta behöver dock följas upp efter att åtgärder anlagts i tillrinningsområdet. Nya mätningar bör utföras 

på totalfosfor, klorofyll a, siktdjupet samt syrgasförhållanden. Detta för att undersöka effekten av att 

reducera näringstillförseln i dagvattnet till sjön. 

14.2 Förslag till arbetsgång för att nå god Kemisk status 

För att Långsjön ska uppnå god kemisk status behöver halten PFOS i vatten minska med 65 % medan 

halten av antracen i sedimenten behöver minska med 23 %. 

Framräknat beting för PFOS i vatten är högt. Källor till PFOS är i många fall diffusa och ämnet kan 

transporteras långväga för att sedan påverka genom atmosfäriskt nedfall. De vanligaste 

reningsmetoderna går ut på att schakta bort förorenad mark som påverkar grundvattnet eller minska 

PFOS-halter i vatten med hjälp av aktivt kol. Undersökningar av reningsanläggningar tyder på att PFOS 

inte renas i våtmark eller damm (Lönsjö & Emma, 2015). Det saknas data för hur mycket PFOS som 

följer med dagvattnet från olika markanvändningar och det är även oklart hur mycket 

dagvattenanläggningar kan rena PFOS. Det bedöms inte vara möjligt att genomföra åtgärder som renar 

PFOS till den grad som krävs för att uppnå god status. En utredning skulle därför behövas för att 

kartlägga källor och spridningsmönster till Långsjön. Det är möjligt att förutsättningarna att rena PFOS 

gör att detta ämne bör utredas för att bli ytterligare ett nationellt undantag.  

Den senaste och enda mätningen av antracen som gjorts togs år 2002. Ett första steg är att på nytt 

mäta halten i sediment och se hur trenden för antracen ser ut. Det har inte bedömts finnas någon 

punktkälla för just antracen i avrinningsområdet till Långsjön men trafik liksom användning av 

skyddsmedel och gummi pekas ut som källor. Detta innefattar således så gott som all antropogen 

markanvändning. Antracen sprids lokalt och vattenburet men en mindre del är partikelburen. Genom att 

rena dagvatten kan alltså mängden antracen minska. Den partikelburna delen kan renas i dammar och 

våtmarker. För de åtgärdsförslag som presenterats i avrinningsområdet i Bilaga 9 – Åtgärdsförslag i 

tillrinningsområdet beräknas den totala reningen av antracen kunna uppgå till 0,0034 kg/år vilket 

motsvarar 213 % av betinget. Detta innebär att betinget och även målet för antracen uppnås. 

God kemisk status bedöms inte kunna uppnås i recipienten då betinget för PFOS enligt beräkningar inte 

är möjligt att nå. 
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15 Slutsats 

Den ekologiska statusen bedöms kunna nå god status för Långsjön om åtgärder för att rena dagvatten 

från fosfor och kväve införs i tillrinningsområdet. Detta förutsätter att förbättringar av ljusförhållandena 

och syrgasförhållandena uppstår som följd av den reducerade fosfor- och kvävehalten i Långsjön. Det 

bedöms dock inte som möjligt att uppnå god ekologisk status till 2021 som är kvalitetskravet. Däremot 

bedöms Långsjön kunna nå god ekologisk status till 2027.  

Halterna för PFOS bedöms inte kunna uppnå god status genom de åtgärder som föreslås. Långsjön 

bedöms därför inte uppnå god kemisk status idag eller till år 2021. Troligen kommer inte heller god 

kemisk status att kunna uppnås till 2027 om inte undantag tillkommer. 
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Bilaga 1A - Långsjöns deltillrinningsområden med inlopp  

 



 

 

Bilaga 1B - Långsjön Markanvändning 



 

 

Bilaga 2 - Uppdaterad Statusklassning Långsjön 



 

 

Ekologisk status – Måttlig status 

Biologiska kvalitetsfaktorer Bedömning Underlag Gränsvärde Beting Kommentar 

Växtplankton  Måttlig status, klorofyll a ger 

en tydlig indikation att 

statusen är sämre än god 

 

Mätning av klorofyll 

a, se status för 

klorofyll. 

  Data för växtplankton 

saknas för att kunna 

specificera statusen mer 

specifikt än att den är 

måttlig eller sämre. 

 

 Näringsämnespåverkan 
växtplankton 

Mätdata saknas     

 - Totalbiovolym Mätdata saknas     

 - TPI Trofiskt 
planktonindex 

Mätdata saknas     

 - Andel blågrönalger Mätdata saknas     

 Artantal Växtplankton Mätdata saknas     

 Klorofyll a Medelvärde: 

23,24 µg/l 

 

Beräknat referensvärde: 

4,3 µg/l 

 

Beräknat EK:  

0,19 

 

Juli- och 

augustivärden år 

2011 -2016,  

12 mätvärden 

 

14,3  µg/l 

 

 

EK för god status: ≥ 

30 

8,9 µg/l 

minskad halt 

i vatten 

[38 %] 

 

Genomför fullständig 

växtplanktonanalys för 

att verifiera. Endast att 

mäta klorofyll a får 

användas som 

bedömningsgrund 

endast om statusen är 

god eller hög HVMFS 

2013:19, sid 10 kap 1 

Bottenfauna i sjöar  God status     



 

 

 ASPT Beräknat EK: 0,78 

God status 

Utredning av 

bottenfauna 2013 

(Ljungman, 2013) 

EK för god status ≥ 

0,70 

  

 BQI Ingen mätdata Utredning av 

bottenfauna 2013 

(Ljungman, 2013) 

  Finns inga profundala 

prover utförda. 

 MILA EK: 0,89 

MILA värde: 68,7 

Nära neutral 

 

Utredning av 

bottenfauna 2013 

(Ljungman, 2013) 

   

Makrofyter i sjöar  Hög status Makrofytinventering 

2014 (Gustafsson, 

2014) 

   

 Trofiindex (TMI) Beräknat EK: 0,90 

Beräknat TMI: 7,53 

Hög status 

Makrofyter i sjöar, 

2010 

EK för god status ≥ 

0,84 

 TMI-värdet faller 

egentligen inom gränsen 

för God status men 

närvaron av arten 

Mattsilke medför att 

sjön klassas till den övre 

klassningen Hög status 

(Gustafsson, 2014) 

Fisk i sjöar  Beräknat EQR8: 0,48 

God status 

Provfiske 2013 

(Fränstam, 2013) 

EK≥0,46   

Fysikaliska Kemiska kvalitetsfaktorer Egen bedömning Underlag Gränsvärde Beting Kommentar 

Allmänna förhållanden Måttlig status     

 Näringsämnen EK: 0,31 

Medelvärde Tot- P: 

 44,50  µg/l 

Referensvärde: 13,9  µg/l 

Måttlig status 

Medelvärde från juli 

och augusti  

2011-2016, 

12 värden, 

Kontrollprogram. 

EK för god status ≥ 

0,50, halt: 27,8  

µg/l 

Minska med 

16,6  µg/l 

[38 %] 

 

Nära gränsen till 

otillfredsställande 

status. 

 Ljusförhållanden Beräknat EK: 0.27 

Medelvärde siktdjup: 1,25 m  

Medelvärde av 

augusti- värden, 

EK för god status ≥ 

0,50 

  



 

 

Otillfredsställande status 2011-2016, 

6 värden 

kontrollprogram 

 Syrgasförhållanden Måttlig eller sämre 

 

Medelvärde av 

minimumvärde  

år 2011-2016: 3,74 mg/l 

 

 

Medelvärde av 6 

uppmätta 

minimumvärden år 

2011-2016.  

 

Mätningar utförda i 

februari, maj, juni, 

juli, augusti, 

september år 2016 

och 2015,  

 

Under år 2014, 2013 

och 2012 gjordes 

även 

oktobermätningar. 

Syrgaskoncentratio

n C för god status: 

7-8 mg/L vid 

temperatur 0 -5 C ̊. 

 Om måttlig eller sämre 

status ska 

syrgasförhållandena 

jämföras med beräknat 

referensvärde. Detta har 

inte kunnat beräknas. 

Generellt är årets lägsta 

värde uppmätt på 2,5 m 

djup i februari. 

Min-värdena uppmättes 

alla i februari.  

 Försurning Hög status Hög status enligt 

bedömning i VISS 

från 2007 – 2012 och 

inget problem med 

försurade sjöar enligt 

miljöbarometern. 

   

Särskilt förorenande ämnen (SFÄ) God status    Baserat på ammoniak 

Ammoniak Medelvärde: 

0,169 µg/l (år 2016) 

Uppnår god status 

 

(Medelvärde 2009: 0,51  µg/l) 

 

God status baserat 

på 4 mätvärden 2016 

under februari, maj 

och augusti.  

 

Medelvärde 2009: 29 

mätvärden från jan-

okt. 

Årsmedelvärde 1,0 

µg/l 

Akut exponering: 

6,8 µg/l 

 Gränsvärde överskrids ej 

för årsmedelvärde eller 

akut exponering. 

pH saknas för år 2010-

2015 vilket medför att 

det inte går att göra en 

pålitlig beräkning från 

tidigare år. Kontroll av 



 

 

medelvärde år 2009 

ligger också under 

gränsvärde.  

Mekoprop & Mekoprop- P Mätdata saknas     

Bentazon Mätdata saknas     

Bisfenol A Mätdata saknas     

Bronopol Mätdata saknas     

C14-17 kloralkaner, MCCP Mätdata saknas     

Diflufenikan Mätdata saknas     

Diklofenak Mätdata saknas     

Diklorprop-P Mätdata saknas     

17-alfa-etinylöstradiol Mätdata saknas     

Glyfosat Mätdata saknas     

Kloridazon Mätdata saknas     

MCPA Mätdata saknas     

Metribuzin Mätdata saknas     

Metsulfuronmetyl Mätdata saknas     

Nonylfenoletoxilater(6) Mätdata saknas     

Pirimikarb Mätdata saknas     

Sulfusulfuron Mätdata saknas     

Triklosan Mätdata saknas     



 

 

17-beta-östradiol Mätdata saknas     

Koppar Mätdata saknas 2 mätningar i augusti 

2014, löst halt 

koppar i vatten: 0,79 

µg/l och 0,90 µg/l. 

0,5 µg/l 

biotillgängligt 

 Finns inte mätta halter 

av DOC, pH och kalcium 

för motsvarande 

mätvärden för koppar i 

vatten, vilket behövs för 

att beräkna 

biotillgänglig halt. 

Zink Beräknad högsta biotillgänglig 

halt: 

0,60 µg/l 

God status 

Baserat på 2 

mätvärden i augusti 

2016. 

 

5,5 µg/l 

biotillgängligt 

 Det finns även 

mätvärden från fler år 

men då saknas 

mätningar av DOC som 

behövs för att beräkna 

biotillgänglig fraktion.  

Beräknad med Bio-met 

verktyg. 

Arsenik Mätdata saknas     

Uran Mätdata saknas     

Krom Högsta uppmätta halt och 

årsmedelvärde: 

<0,20 µg/l 

God status 

Baserat på 2 

mätvärden 2014. 

Årsmedelvärde 

13,4  µg/l 

  

Icke dioxinlika PCB:er Mätdata saknas  I biota:  

125 µg/kg VV 

 PCB 7 kongener finns 

mätta i sediment (IVL, 

2002). Finns att jämföra 

mot Norska värden, se 

avsnitt 4.6i rapporten. 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer Egen bedömning Underlag Gränsvärde Beting Kommentar 



 

 

Konnektivitet i sjöar  Oklar status     

 Längsgående 

konnektivitet i sjöar 

Oklar status  I mer än 5 % men 
högst 15 % av 
ytvattenförekomst
ens grunda 
vattenområden 
förekommer 
bristande 
konnektivitet.  

 Dämning i sjönsutlopp 

hindrar vandring av fisk.  

Vilken påverkan detta 

har behöver utredas 

vidare utifrån 

fiskarternas 

vandringsbehov.  Gös 

har enligt HaV stort 

vandringsbehov. 

 Konnektivitet till 

närområde och svämplan 

kring sjöar 

Otillfredsställande Baserat på 

kartunderlag i GIS, 

höjddata och okulär 

bedömning visar på 

40 % bristande 

konnektivitet. 

 

I mer än 5 % men 
högst 15 % av 
ytvattenförekomst
ens strandlinje 
förekommer 
bristande 
konnektivitet till  
närområde och 

svämplan. 

 ”Andel av 

ytvattenförekomstens 

perimeter i procent som 

är påverkad avseende 

bristande kontinuitet till 

närområde och 

svämplan relativt 

referensförhållandet.” 

(HVMFS 2013:19) 

Hydrologisk regim i sjöar  Oklar status     

 Vattenståndsvariation i 

sjöar 

Mätdata saknas Medelavvikelsen i 

meter mellan 

nuvarande 

vattenstånd och det 

oreglerade 

vattenståndet enligt 

referensförhållandet 

  Mätdata från oreglerade 

förhållanden saknas, 

dygnsmedelvattenstånd 

behövs. 

Medelvattenstånd vid 

oreglerat tillstånd, 

referensvärde. 

 Avvikelse i vinter- och 

sommarvattenstånd 

Mätdata saknas    Mätdata från oreglerade 

förhållanden saknas, 

dygnsmedelvattenstånd 



 

 

behövs.  

Medelvattenstånd vid 

oreglerat tillstånd, 

referensvärde. 

Morfologiskt tillstånd Vattenstånd 

förändringstakt i sjöar 

Mätdata saknas    Mätdata från oreglerade 

förhållanden saknas, 

dygnsmedelvattenstånd 

behövs. 

Morfologiskt tillstånd i sjöar  Otillfredsställande Sammanvägningen 

av de enskilda 

parametrarna till 

kvalitetsfaktorn 

morfologiskt tillstånd 

ska utgå från 

genomsnittlig status 

för samtliga 

klassificerade 

parametrar. 

   

 Förändring av sjöars 

planform 

Mätdata saknas,      

 Bottensubstrat i sjöar Mätdata saknas      

 Strukturer på det grunda 

vattenområdet i sjöar 

Mätdata saknas     

  Närområdet runt sjöar Otillfredsställande 

71 % anlagd mark 

Baserat på 

kartunderlag i GIS 

och okulär 

bedömning 

30 m från fårans 

kant: 5-15 % aktivt 

anlagd mark 

  

 Svämplanets strukturer 

och funktion runt sjöar 

Otillfredsställande 

40 % anlagd mark 

Baserat på 

kartunderlag i GIS 

och okulär 

bedömning efter 

100-årsregn:  

5-15 % aktivt 

anlagd mark 

  



 

 

 

vattennivån vid 

HHW100. 

Kemisk status – Uppnår ej god 

Kemisk kvalitetsfaktor Egen bedömning Underlag Gränsvärde Beting Kommentar 

Alaklor Mätdata saknas     

Antracen Uppnår ej god status 

31 µg/kg ts i sediment 

 1 mätvärde år 2002 

(B1538 IVL, 2003) 

24 μg/kg ts i 

sediment 

Minska med 7 

μg/kg ts,  

23 % 

 

Atracin Mätdata saknas     

Benzen Mätdata saknas     

PBDE (bromerade diefnyletrar) Uppnår ej god status 
0,08 µg/kg VV i biota 

2013 enligt VISS 0,0085 µg /kg VV i 

biota. 

89 % 

Minska med 

0,0715 µg/kg 

VV i biota 

Nationellt undantag 

Kadmium och kadmiumföreningar Uppmätt halt i  
vatten: <0,02 µg /l 
Uppnår god status 
 
I sediment senast exakt 
mätning: 
2 mg/kg TS (2002) 
Uppnår god status 
 
 

Vatten: totalt 4 

mätvärden, från augusti 

2014 och 2016. 

 

Sediment:  

3 mätningar 1998; 1,6-2,3 

mg/kg ts (IVL B1297). 2,92 

mg/kg ts medianvärde av 

5 mätvärden år 1999 

(Martin L). 1 mätning 

2002; 2 mg/kg ts (IVL 

B1538).  

Årsmedelvärde 

vatten: 0,09 µg/l 

 

I sediment: 2,3 

mg/kg TS 

  Hårdhetsgrad klass 3. 
 
Har haft mätvärden i 
sediment över gränsvärde. 

 



 

 

Koltetraklorid Mätdata saknas     

C10-13 Kloralkaner Mätdata saknas     

Klorenvinfos Mätdata saknas     

Klorpyrifos (Klorpyrifosetyl) Mätdata saknas     

Cyklodiena bekämpningsmedel Mätdata saknas     

DDT total (7) Mätdata saknas     

para-para-DDT Mätdata saknas     

1,2-dikloretan Mätdata saknas    <detektionsgräns i sediment. 

Mätning 2004 (från 

Stockholm Vatten) 

Diklormetan Mätdata saknas    <detektionsgräns i sediment. 

Mätning 2004 (från 

Stockholm Vatten) 

Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) Mätdata saknas    Mätvärde i sediment men 

gränsvärde i vatten och biota. 

Diuron Mätdata saknas    <detektionsgräns i sediment. 

Mätning 2004 (från 

Stockholm Vatten) 

Endosulfan Mätdata saknas    <detektionsgräns i sediment. 

Mätning 2004 (från 

Stockholm Vatten) 

Fluoranten Uppnår god status 

620 μg/kg ts i sediment 

 1 Mätvärde 2002 (B1538 

IVL, 2003) 

2000 μg/kg torrvikt   



 

 

Hexaklorbensen Mätdata saknas    <detektionsgräns i sediment. 

Mätning 2004 (från 

Stockholm Vatten) 

Hexaklorbutadien Mätdata saknas     

Hexaklorcyklohexan Mätdata saknas     

Isoproturon Mätdata saknas    <detektionsgräns i sediment. 

Mätning 2004 (från 

Stockholm Vatten) 

Bly och blyföreningar Max uppmätt halt i vatten: 
0,72 µg/l (år 2000)   
Uppnår god 
 
Halt <1,2 µg/l innebär att 
biotillgänglig fraktion uppnår 
god status. 
 
I sediment: senaste 
mätningen visar på halt 110 
mg/kg TS (1998) 

Uppnår god 

Uppmätta värden i vatten; 

1 mätvärde år 2000, 2016 

2 värden, 2014 2 värden. 

 

Sediment: 1998: 190 

mg/kg ts max värde i 

ytsediment, 3 mätningar. 

1 mätning 1999: 131 

mg/kg ts. 1 mätning 2002 

110 mg/kg ts i ytsediment. 

Maximal tillåten 

koncentration i 

vatten: 14 µg/l 

 

Biotillgänglig 

koncentration: 

1,2 µg/l 

 

 

130 mg/kg TS i 

sediment 

 

 Om medelvärdet uttryckt som 
löst koncentration (XL) <1,2 
μg/l behöver 
biotillgänglig koncentration 
inte beräknas utan ”god” 
status råder. (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2016) 

Kvicksilver och kvicksilverföreningar Uppmätt i biota: 

200 µg/kg vv 

Uppnår ej god 

 

Uppmätt i vatten: 

<0,0050 µg/l 

God status 

 

I biota: 2015, 

miljöförvaltningens 

miljöövervakning. 

 

I vatten; 2 mätningar, 

2016 

 

I biota:  

20 µg/kg vv 

 

Maxhalt i vatten: 

0.07 µg/l 

 

Minska halt i 

biota med 90 

%. 

Nationellt överskridande 



 

 

Naftalen Mätdata saknas     

Nickel och nickelföreningar Beräknad högsta 

biotillgänglig halt: 0,42 µg/l 

 

Högsta uppmätta halt i 

vatten: 

2,9 µg/l (år 2000) 

God status 

Baseras på 2 mätvärden år 

2016 och 2 mätvärden 

2014. 

 

4 µg/l 

biotillgängligt. 

 

Maximal tillåten 

koncentration 34 

µg/l 

 Det finns även mätvärden 

från fler år men då saknas 

mätningar av DOC som 

behövs för att beräkna 

biotillgänglig fraktion. 

Beräknad med Bio-met 

verktyg. 

Nonylfenol (4nonylfenol), Mätdata saknas     

Oktylfenol (4-
(1,1',3,3'tetrametylbutylfenol)), 

Mätdata saknas     

Pentaklorbensen Mätdata saknas     

Pentaklorfenol Mätdata saknas     

Polyaromatiska kolväten (PAH) Mätdata saknas     Endast mätning i sediment, 

riktvärde för vatten. 

Simazin Mätdata saknas    <detektionsgräns i sediment. 

Mätning 2004 (från 

Stockholm Vatten) 

Tetrakloretylen Mätdata saknas     

Trikloretylen Mätdata saknas     

Tributyltennföreningar, TBT <4 ng Sn/g tv 

 

År 2002,  

(IVL B 1538, 2003) 

1,6 μg/kg torrvikt  För grov mätning för att 

kunna statusklassa. 

Triklorbensener Mätdata saknas     



 

 

Triklormetan Mätdata saknas     

Trifluralin Mätdata saknas    <detektionsgräns i sediment. 

Mätning 2004 (från 

Stockholm Vatten) 

Dikofol Mätdata saknas     

Perfluoroktansulfonsyra och dess 
derivat (PFOS)  

Årsmedelvärde 2016 

PFOS 0,00186 µg/l  

Uppnår ej god 

Medelvärde från 
månadsvis provtagning i 
vattenfas januari-
september 2016 
(Stockholm stad). 

I biota: 9.1  µg/kg 

VV 

I vatten: 

Årsmedelvärde 

0,00065 µg/l 

Max tillåtna halt 

36 µg/l  

I vatten minska 

med: 

0,00121 µg/l 

[65 %] 

 

Kinoxifen Mätdata saknas     

Dioxiner och dioxinlika föreningar 
(deoxinlika PCB, PCDD) 

Mätdata saknas     

Aklonifen Mätdata saknas     

Bifenox Mätdata saknas     

Cybutryn Mätdata saknas     

Cypermetrin Mätdata saknas     

Diklorvos Mätdata saknas     

Hexabrom-cyklododekan (HBCDD) Mätdata saknas     

Heptaklor och heptaklorepoxid Mätdata saknas     

Terbutryn Mätdata saknas     



 

 

Bilaga 3 - Funktion av anläggningar 

Bilagan sammanställer de processer och förlopp som renar dagvatten i valda åtgärder i 

avrinningsområdet. Med rening i denna rapport avses reduktion i belastning till recipienten. Detta är en 

kombination av reduktion av flöde och/eller reduktion av halter i det dagvatten som tillförs recipienten. 

Reningseffekten och antal källor per ämne och åtgärd redovisas.   

Ett ungefärligt schema över anläggningstyper och kornstorleken på föroreningarna som kan renas i 

dem, se Figur 1.  

 
Figur 1  Redovisning av anläggningstyper och dess reningseffkter på föroreningens kornstorlek. Underhållsbehovet 
redovisas också i intervallet låg till mycket hög.  Bild från (Blecken, 2016) s 14. 

Damm  

Dagvattendammar är vanligt förekommande end-of-pipe-anläggningar för rening av stora volymer 

dagvatten. Dagvattendammar är i allmänhet utformade för att ge effektiv rening av suspenderat material, 

och därmed partikulära föroreningar, genom sedimentation. Även ett visst upptag av lösta föroreningar 

kan förväntas till följd av biologiska processer i kantzonerna.  

Reningen sker ”mellan regnen” och dammens volym bör vara sådan att den klarar att magasinera ett 

dimensionerande regn från hela avrinningsområdet. Reningseffekt och antal källor i StormTac redovisas 

i Tabell 2. 

Tabell 2 Reningseffekter och antal källor i StormTac för damm (webversion 16.4.1). 

Ämne Reningseffekt % Antal källor i Stormtac 

P 50 36 

N 25 27 

Pb 65 34 

Cu 50 31 

Zn 60 35 

Cd 50 24 

Cr 75 12 

Ni 60 13 

Hg 45 2 

SS 70 50 

Olja 85 3 

PAH16 70 3 

BaP 70 2 

Antracen 70 0 

PBDE 50 0 



 

 

Våtmark 

Konstruerade våtmarker bygger i högre grad på användande av vegetation och zoner med olika djup 

vilket medför möjlighet att behålla högre flöden och ger en bredare behandling av dagvattnet jämfört 

med en vanlig damm. (Blecken, 2016) 

Tungmetaller avskiljs genom sedimentation, upptag i vegetation och mikroorganismer och i olika 

kemiska processer. Reningseffekter kan variera mycket beroende av årstid, temperatur, växtlighet, 

regnintensitet och utformning. Avskiljningen av metaller är generellt högre än av näringsämnen. 

(Blecken, 2016) 

De biologiska processer som utnyttjas för rening och som hänger samman med vegetationen i en 

våtmark behöver dock tid på sig för att utvecklas. (Blecken, 2016) 

Reningseffekt och antal källor i StormTac redovisas i Tabell 3. 

 
Tabell 3 Reningseffekter och antal källor i StormTac för våtmark (webversion 16.4.1). 

Ämne Reningseffekt % Antal källor i Stormtac 

P 50 7 

N 25 7 

Pb 65 3 

Cu 50 5 

Zn 60 5 

Cd 45 3 

Cr 70 1 

Ni 55 1 

Hg 45 0 

SS 65 9 

Olja 85 0 

PAH16 70 0 

BaP 70 0 

Antracen 75 0 

PBDE 50 0 

 

Skärmbassäng 

Skärmbassänger möjliggör att förlänga vattnets uppehållstid vid utloppet till recipienten så att 

suspenderat material och föroreningar får tid att sedimentera. Detta åstadkoms genom att skapa en 

skyddad bassäng i recipienten med hjälp av avskärmande väggar av armerad plastduk vilka är infästa i 

pontonbryggor eller länsar som kan följa vattenståndsändringarna. Plastdukarna förankras även i 

sjöbottnen. Eventuell olja som samlas på ytan kan omhändertas t.ex. med hjälp av oljeabsorberande 

flytkropp eller med mobil slamsuganordning. 

Fördelen med skärmbassänger är att de ger möjlighet att behandla hela flödet från dagvattenutloppet, 

de är relativt billiga att anlägga, de upptar ingen markyta och de är lätta att komma åt för skötselinsatser. 

En nackdel är att en del av strandkanten och vattenmassan kring utloppet måste tas i anspråk.  

 
Reningseffekt och antal källor i StormTac redovisas i Tabell 4. 
 
 
 
 



 

 

Tabell 4 Reningseffekter och antal källor i StormTac för skärmbassäng (webversion 16.4.1). 

Ämne Reningseffekt % Antal källor i Stormtac 

P 50 7 

N 25 7 

Pb 65 3 

Cu 50 5 

Zn 60 5 

Cd 45 3 

Cr 70 1 

Ni 55 1 

Hg 45 0 

SS 65 9 

Olja 85 0 

PAH16 70 0 

BaP 70 0 

Antracen 75 0 

PBDE 50 0 

 

Biofilter 

Biofilter är en teknik som används för att behandla föroreningar i dagvatten där vatten leds in på ytan. 

Förutom sedimentering och mekanisk filtrering i filtermaterialet där den största reningen sker tar växter 

bl.a. upp lösta föroreningar och det sker en nedbrytning av föroreningarna i biologiska och kemiska 

processer. Växter bidrar även till att en större mängd vatten kan avdunsta samt ökar infiltrationen och 

bibehåller bra egenskaper i filtret. (Bodin-Sköld, Larm, & Lindfors, 2014) 

För små regn kan fördröjning och infiltration tillhandahållas. Reningsmetoden har visats fungera 

tillfredsställande även i kallt klimat. (Blecken, 2016) 

Anläggningar som klassas som biofilter är växtbäddar, torrdammar med gräsbeläggning och upphöjt 

bräddutlopp och infiltration över grässlänt vid diken.  

Reningseffekt och antal källor i StormTac redovisas I Tabell 5. 

Tabell 5 Reningseffekter och antal källor i StormTac för biofilter (webversion 16.4.1).  

Ämne Reningseffekt % Antal källor i Stormtac 

P 70 36 

N 50 34 

Pb 90 15 

Cu 80 19 

Zn 90 19 

Cd 90 5 

Cr 55 4 

Ni 80 6 

Hg 60 1 

SS 85 26 

Olja 70 2 

PAH16 90 0 

BaP 90 0 

Antracen 60 0 

PBDE 60 0 



 

 

Avsättningsmagasin 

Där plats för öppna lösningar i marknivå saknas kan underjordiska magasin anläggas. Magasinet utförs 

med en permanent vattenyta där föroreningar avskiljs genom sedimentation mellan regnen. 

Reningsmekanismerna kan liknas vid dem för en ”nedgrävd dagvattendamm”. Med huvudskillnaden att 

det ges mindre möjlighet för biologiska processer då det inte finns något solljus. Ingen flockning sker av 

fosfor. 

Sedimentationen innebär att ett slam bildas vilket måste omhändertas. Liknande den drift som 

regelbundet görs i dagvattenbrunnar med slamfång, fast med ett betydligt större slamfång. (Alm & 

Pirard, 2014). 

Om grundvattennivån ligger tillräckligt djupt inom området kan avsättningsmagasinet anläggas som ett 

perkolationsmagasin. Utloppet ligger fortfarande lika högt som inloppet vilket gör att det skapas en 

permanent vattenyta då det regnar. Möjligheten till perkolation innebär dock en extra reduktion i 

föroreningsmängden som når recipienten då inte bara halterna i dagvattnet reduceras utan även totala 

mängden dagvatten. För att denna utformning ska vara lämplig bedöms att grundvattennivån bör ligga 

ca 1 meter under magasinbotten. Ligger grundvattennivån högre kan avsättningsmagasinet utföras som 

en tät konstruktion och rena enbart genom sedimentation.  

För reningseffekter och antal källor i StormTac se Tabell 6. 

Tabell 6 Reningseffekter och antal källor i StormTac för avsättningsmagasin (webversion 16.4.1). 

Ämne Reningseffekt % Antal källor i Stormtac 

P 80 3 

N 45 3 

Pb 85 3 

Cu 80 3 

Zn 75 3 

Cd 65 3 

Cr 70 3 

Ni 60 2 

Hg 65 1 

SS 80 4 

Olja 70 2 

PAH16 70 2 

BaP 60 0 

Antracen 40 0 

PBDE 40 0 

 

Ecovault 

EcoVault är ett filterförsett betongmagasin som kan behandla dagvatten från stora områden. 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.  

Sedimentationen innebär att ett slam bildas vilket måste omhändertas. Liknande den drift som 

regelbundet görs i dagvattenbrunnar med slamfång, fast med ett betydligt större slamfång. (Alm & 

Pirard, 2014). Utöver detta behöver även filtren bytas ut frekvent för att anläggningen ska behålla sin 

effektivitet, normalt mellan 2-3 gånger per år. (Seka Miljöteknik AB, 2016) 

Reningseffekt och antal källor i StormTac redovisas i Tabell 7. 

 

 



 

 

Tabell 7 Reningseffekter och antal källor I StormTac för Ecovault. (webversion 16.4.1) 

Ämne Reningseffekt % Antal källor i Stormtac 

P 45 2 

N 15 2 

Pb 75 2 

Cu 60 3 

Zn 70 4 

Cd 75 1 

Cr 70 1 

Ni 55 1 

Hg 45 0 

SS 80 3 

Olja 85 1 

PAH16 80 0 

BaP 80 0 

Antracen 84 0 

PBDE 50 0 
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Bilaga 4 - Placering av åtgärdsförslag i tillrinningsområdet 

 

 



 

 

Bilaga 5 - Seriekoppling av åtgärdsförslag 

Flera av åtgärdsförslagen ligger inom samma delavrinningsområde och dagvatten som renas i en 

anläggning leds i flera fall till åtminstone ännu en åtgärdsanläggning innan det når sjön. Figur 1 visar 

med svarta pilar de åtgärdsförslag som leds i serie. För reningsresultat vid seriekoppling se den 

fristående Excel-bilagan Bilaga 9 – Total avskild mängd åtgärder. Anläggningar placerade i serie är: 

 4A  4B  4C  13A  13D 

 7A  7B  13B  13D 

 9A  9D  13C  13D 

 9B  9D  14A  14D 

 9C  9D  14B  14D 

 10A  10B  14C  14D 

 

Figur 1 - Åtgärdsförslag med svarta pilar som markerar åtgärder kopplade i serie. 

För att förklara hur den sammanlagda reningseffekten beräknas följer här ett räkneexempel där tre 
åtgärder blir seriekopplade. 
 



 

 

 

Figur 11 Seriekoppling av åtgärder. 

Det antas att dagvattnets utloppshalt från ett mindre avrinningsområde innehållande bostadskvarter 

med en utloppshalt på 200 μg/l se område A i Figur 2. Detta vatten leds till ett avsättningsmagasin i röd 

punkt 1 som antas ha en reningseffekt på 60 %. Reningseffekten på område A bli blir då: 

(0,6 ∙ 𝐴) 

Utloppshalten ut ur avsättningsmagsinet blir då:  

0,4 ∙ 200 = 80 𝜇𝑔/𝑙 

Nedströms avsättningsmagasinet finns en damm, se röd punkt nr 2 i Figur 2. Dagvattnet som redan 

renats en gång leds till dammen för ytterligare rening, samt att område B tillkommer. Dammen har också 

en reningseffekt på 60 %. Det dagvatten som redan renats en gång i avsättningsmagasinet får en 

utloppshalt från dammen som är: 

0,4 ∙  80 = 32 𝜇𝑔/𝑙 

Den reningseffekt i μg/l som fås i dammen efter att vattnet redan renats en gång är 48 μg/l. För att räkna 

på den verkliga reningseffekten i den andra anläggningen divideras den reningseffekt i μg/l som fås i 

dammen med den ursprungliga halten: 

48

200
= 0,24 

 

Detta innebär att när två reningsanläggningar med reningseffekten 60 % anläggs i serie fås bara en 

rening på 24 % av det vatten som redan renats en gång. Tillkommande dagvatten från Område B i Figur 

2 har fortfarande en reningsgrad på 60 %  

Reduktionen i dammen för område A och B kommer se ut som följande:  

(0,6 ∙ (𝐵 − 𝐴)) + (0,24 ∙ 𝐴) 

Om tre reningsanläggningar med reningseffekten 60 % anläggs i serie fås bara en rening på 10 % i den 

tredje (längst nedströms) liggande) anläggningen på det vatten som renats två gånger redan. Den tredje 

anläggningens reduktion kommer se ut som följande: 



 

 

(0,6 ∙ (𝐶 − 𝐵)) + (0,24 ∙ (𝐵 − 𝐴)) + (0,1 ∙ 𝐴) 

Detta beror på att inloppshalten blir lägre i anläggningar nedströms, reningseffekten i avskild mängd blir 

därför mindre. Osäkerheten på reningseffekten ökar med antal anläggningar som vattnet renas i. För 

att beräkna den totala reningseffekten på vatten ut från anläggning 3 i Figur 2 adderas reningseffekterna 

(𝐴 ∙ 0,6)  + (0,6 ∙ (𝐵 − 𝐴)) + (0,24 ∙ 𝐴) + ((𝐶 − 𝐵) ∙ 0,6) + ((𝐵 − 𝐴) ∙ 0,24) + (𝐴 ∙ 0,1) →  

→ 0,6𝐴 + 0,6𝐵 − 0,6𝐴 + 0,24𝐴 + 0,6𝐶 − 0,6𝐵 + 0,24𝐵 − 0,24𝐴 + 0,1𝐴 

Vilket leder till: 

=  0,6𝐶 + 0,24𝐵 + 0,1𝐴 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6 - Åtgärdsförslag i Tillrinningsområdet 

Långsjöns tillrinningsområde består av 17 delavrinningsområden, se svarta siffror i (Figur 12), och 

åtgärdsförslag ges inom femton av delavrinningsområdena. Område 2 och 5 är mindre 

delavrinningsområden där det inte bedömts finnas tillgängliga ytor för reningsanläggningar. 

Åtgärdsförslagen beskrivs mer utförligt nedan medan reningseffekt per åtgärd och kostnad per reducerat 

kg av ett ämne återfinns i den fristående Bilaga 8 – Kostnad och avskild mängd per åtgärd. 

 
Figur 12 – Placering av åtgärdsförslag inom Långsjöns 17 delavrinningsområden samt vilken typ av anläggning 
som föreslås. 

Översiktlig geologikarta 

Den översiktliga geologin i området runt Långsjön redovisas i Figur 13. Höjderna i området består av 

berg i dagen alternativt överlagrad med ett tunt lager morän. I dalgångarna är den dominerande 

jordartarten glacial och postglacial lera. Den norra delen av Långsjön har även en del som består av 

kärrtorv.  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

Figur 13 Jordartskarta på området runt Långsjön. Källa SGU, kartgeneratorn 



 

 

 
 
1A – Damm, Storskiftesvägen 

Ett område på ca 7,6 ha utav delavrinningsområde 1 föreslås renas i en damm som kan anläggas på 

en grönyta nära Storskiftesvägen (Figur 14). Jordarten i läget för dammen är postglacial lera, jorddjupet 

till berg är ca 3-5 m. Avrinningsområdet har inga dagvattenledningar och för att komma åt tak- och 

vägdagvatten rekommenderas att en dagvattenledning anläggs i Midgårdsvägen. En utloppsledning 

kommer även behöva dras från dammen till utlopp i sjön. En sammanlagd dammarea på ca 400 m2 

rekommenderas. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 2 700 000 kr. Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) 

redovisas i Tabell 1. 

  
Figur 14- Del av avrinningsområde 1 som rekommenderas att ledas till en damm belägen i grönyta vid 
Storskiftesvägen. 

Tabell 1 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 1A. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  1,3 5,5 0,092 0,17 0,13 

 
  



 

 

1B Växtbädd, Strandängsstigen 

En växtbädd kan placeras vid vändzonen på Strandängsstigen och rena ca 0,07 ha vägdagvatten (Figur 

15). Vägen är dubbelskevad idag. En tillgänglig yta på ca 45 m2 bedöms kunna användas vilken medför 

rening av 16 mm regn över avrinningsytan. Troligtvis kommer en viss del av vägen behöva skevas om 

för att vägdagvatten naturligt ska rinna med självfall till anläggningen.  Jordarten är glacial lera och 

jorddjupet till berg är ca 3-5 m. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 450 000 kr. Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) 

redovisas i Tabell 2. 

 
Figur 15 - Avrinningsområde till växtbäddar som kan placeras vid vändzon på Strandängsstigen. 

Tabell 2 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 1B. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,037 0,53 0,020 0,005 0,004 

 
  



 

 

 
3A  Skärmbassäng 

Inom delavrinningsområde 3 är möjligheten att rena dagvatten begränsat då området består av smala 

lokalgator och tomtmark. För att åstadkomma rening av delområdet föreslås en skärmbassäng i viken 

runt inloppet i Långsjön. En skärmbassäng kan anläggas i vattnet med skärmarna fästa vid 

pontonbryggor. En volym på ca 175 m3 kan på så sätt bildas för avsättning av föroreningar. Där 

skärmbassängen anläggs är djupet ned till botten ca 1 m. Arean utritad i Figur 5 är 370 m2 och kan rena 

delavrinningsområdet på ca 6 ha (Figur 16). Länsstyrelsen tycker generellt inte att skärmbassänger är 

en godtagbar åtgärd då en del av recipienten tas i anspråk som åtgärd. Men på grund av platsbrist i 

tillrinningsområdet har denna lösning föreslagits här.  

Som alternativ skulle en Ecovault-anläggning kunna placeras på vändningsplatsen på Frösövägen. 

Jordarten är lera med 1-3 m till berg så eventuellt kommer sprängning att krävas.150 m 800 mm-ledning 

skulle troligen behöva dras om för att ledningen inte ska hamna för djupt. 

Total investeringskostnad för en skärmbassäng är ca 200 000 kr. Den totala investeringskostnaden för 

anläggande av ett Ecovault är ca 2 000 000 kr. Eventuell sprängning av berg är då inte medräknad i 

totalkostnaden. 

Avskild mängd beräknas vara liknande i båda anläggningarna och redovisas i Tabell 3 per ämne (kg/år, 

g/år). 

 
Figur 16 - Delavrinningsområde 3 som kan renas i en skärmbassäng vid utloppet i Långsjön. 

 
Tabell 3 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 3A. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  1,3 4,9 0,095 0,14 0,11 



 

 

 
4A Växtbädd, Brovaktarvägen 

En växtbädd kan anläggas vid Brovaktarvägen och ta hand om 20 mm från en 0,18 ha stor vägyta (Figur 

17). Sammanlagd anläggningsyta som behövs är ca 150 m2. Glacial lera är jordarten där växtbädden 

anläggs. Djup ned till berg är ca 0-3 m vilket kan innebära att sprängning kan behöva utföras. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 950 000 kr. Vidare geoteknisk undersökning behöver 

utföras för att undersöka om bergschakt kan behövas. Detta är inte medräknat i totalkostnaden. 

Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) redovisas i Tabell 4. 

 
Figur 17 - Avrinningsområde till växtbädd som kan anläggas i grönyta vid Brovaktarvägen. 

Tabell 4 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 4A. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,078 0,76 0,043 0,012 0,009 

 
  



 

 

4B Avsättningsmagasin, Poppelvägen 

Ett avsättningsmagasin kan anläggas i en grusyta som används som idrottsplats vid Poppelvägen. 

Uppströms yta som avvattnas till platsen via dagvattenledning är ca 6 ha stort och magasinet behöver 

vara ca 390 m2 stort för att ta 20 mm regn från avrinningsområdet, se läge i Figur 18.  Jordarten i läget 

för avsättningsmagasinet består av ett tunt lager morän på berg och/eller glacial lera.  Jorddjup ned till 

berg är ca 3-5 m. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 2 800 000 kr. Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) 

redovisas i Tabell 5. 

 
Figur 18 - Avrinningsområde till ett avsättningsmagasin som kan anläggas i en idrottsplats vid Poppelvägen. 

Tabell 5 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 4B. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  3,9 15 0,27 0,11 1,2 

 
  



 

 

4C Våtmark, Allévägen 

En våtmark kan anläggas nära vändzonen på Allévägen. En våtmark med total yta på ca 730 m2 

bedöms kunna anläggas, vilket motsvarar 90 m2 våtmark per ha reducerad area av avrinningsområdet. 

Våtmarken kan rena dagvatten från hela avrinningsområde 4 (Figur 19) som leds dit i befintlig 

dagvattenledning. Jordarten är glacial lera och djupet ned till berg är 1-3 m. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 800 000 kr. Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) 

redovisas i Tabell 6. 

 
Figur 19 - Avrinningsområde 4 kan ledas till våtmark nära Långsjön som utgör åtgärdsförslag 4C. 

Tabell 6 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 4C. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  6,7 22 0,86 0,59 0,5 

  



 

 

 
6A Avsättningsmagasin, Furuvägen 

Ett avsättningsmagasin kan placeras under en del av Furuvägen och ger då möjlighet till ca 315 m2 

magasinyta (Figur 20). Med ett djup på 1,2 m kan magasinet då ta hand om ca de 14 första mm regn 

som faller på avrinningsområdet. Den utmarkerade delen av Furuvägen är en återvändsgata med 6 m 

bredd. Jordarten under Furuvägen är glacial lera. Djupet till berg är ca 1-5 m, detta kan innebära att 

sprängning kan behöva utföras. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 2 050 000 kr. Vidare geoteknisk undersökning behöver 

utföras för att undersöka om bergschakt kan behövas. Detta är inte medräknat i totalkostnaden. 

Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) redovisas i Tabell 7. 

 
Figur 20 - Avrinningsområde och anläggningsyta för avsättningsmagasin i Furuvägen, åtgärdsförslag 6A. 

Tabell 7 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 6A. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  3,0 7,3 0,38 0,09 0,1 

  



 

 

 
 
7A Avsättningsmagasin, Drejarvägen 

Vid Drejarvägen finns en idrottsplats, grusyta, som kan underbyggas med ett avsättningsmagasin. Ytan 

är placerad vid dagvattenledning avvattnar ett ca 9,5 ha stort avrinningsområde (Figur 21). Då 

dagvattenledningen är djupt anlagd vid platsen för avsättningsmagasinet behöver ledningen dras om ca 

70 m för att rinna till magasin med självfall. Jordarten vid platsen är glacial lera, mäktighet till berg är ca 

1-5 m. Mer detaljerad geoteknisk undersökning på platsen krävs för att se exakt djup till berg. Möjligtvis 

kan bergschakt behövas. Magasinet behöver bli ca 620 m2 stort (1,2 m djup) för att ta hand om 20 mm 

regn från avrinningsområdet. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 4 100 000 kr. Vidare geoteknisk undersökning behöver 

utföras för att undersöka om bergschakt kan behövas. Detta är inte medräknat i totalkostnaden. 

Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) redovisas i Tabell 8. 

 
Figur 21 - Avsättningsmagasin under  idrottsplan. 

Tabell 8 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 7A. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  2,1 7,9 0,079 0,056 0,07 

  



 

 

7B Avsättningsmagasin, Tranvägen 

Bredvid Tranvägen finns en idrottsplats i form av en grusyta som kan underbyggas med ett 

avsättningsmagasin. Planens yta är ca 1000 m2 vilket, om det underbyggs helt, motsvarar ett 

avsättningsmagasin (1,2 m djupt) som beräknas kunna hantera de första 13 mm regn som faller på det 

ca 27 ha stora avrinningsområdet (ca 9 ha reducerad area) (Figur 22). Ledningsdragning till magasinet 

bör kunna utföras utan någon omdragning av ledning. Placeringen nära sjön medför att magasinet 

troligtvis kommer ligga delvis under grundvattenytan och behöva göras vattentätt. Jordarten är glacial 

lera, djupet ned till berg är ca 3-5 m.  

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 6 700 000 kr. Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) 

redovisas i Tabell 9. 

 
Figur 22 - Avrinningsområde 7 kan ledas till ett avsättningsmagasin med en total yta på 1000 m2 placerat nära 
Tranvägen. 

Tabell 9 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 7B. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  10 17 0,87 0,33 0,36 

  



 

 

8A Makadammagasin i vägkant, Måsvägen 

Det går en dagvattenledning längs Måsvägen enligt ledningsunderlag men endast en brunn i gatan 

hittades vid okulär bedömning. Stor del av vägdagvattnet rinner idag ut i vägrenen som består av grus 

där det mesta infiltrerar. Genom att anlägga makadamdike längs med vägkanten kan möjligheten att 

fördröja och rena mer vatten uppnås. Då vägrenen på vissa håll är smal kan magasinet delvis behöva 

ligga under vägbanan på vissa håll, avrinningsområdet ses i Figur 23. Ett 0,5 m brett och 0,5 m djupt 

makadamfyllt magasin bedöms kunna anläggas. Detta kan då ta hand om 11 mm regn från vägytan. 

Makadammagasinet kan anläggas växlande mellan västra och östra sidan av vägen. Exakt placering 

behöver utredas vidare. Jordarten under Måsvägen är glacial lera, djupet ned till berg är ca 1-3 m.  

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 1000 000 kr. Vidare geoteknisk undersökning behöver 

utföras för att undersöka om bergschakt kan behövas. Detta är inte medräknat i totalkostnaden. 

Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) redovisas i Tabell 10. 

 
Figur 23 - Avrinningsområde till åtgärdsförslag 8A, Makadammagasin längs Måsvägen. 

Tabell 10 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 8A. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,016 0,9 0,023 0,005 0,004 

  



 

 

9A Växtbädd, Häradsvägen/Ejdervägen 

Vid Häradsvägen/Ejdervägen finns en grönyta på ca 200 m2 som föreslås byggas om till växtbädd för 

att ta hand om vägdagvatten från en del av Häradsvägen, ca 0,17 ha. Avrinningsområdet redovisas i 

Figur 24. Häradsvägen är bomberad och kommer behöva skevas om för att vattnet naturligt ska nå 

växtbädden. Ungefär 900 m2 vägyta bedöms kunna behöva skevas om. Gångbanan på södra sidan av 

vägen behöver även byggas om för att vattnet ska kunna ledas till växtbädden. Jordarten i läget för 

växtbädden består av glacial lera och jorddjup ned till berg är ca 5-10 m.  

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 1 450 000 kr. Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) 

redovisas i Tabell 11. 

Ytterligare åtgärder för Häradsvägens dagvatten har varit påtänkta såsom permeabel asfalt och 

krossdiken under gångbanor. Efter att ha studerat förutsättningarna och förväntade effekter av 

åtgärderna så har de inte föreslagits som åtgärder. Båda lösningarna kräver en flackare höjdsättning av 

vägen för att dagvattnet ska hinna infiltrera respektive kunna ledas in i brunnar uppströms lågpunkterna. 

Detta bedöms som svårt att genomföra. 

 
Figur 24 - En del av avvattningen från Häradsvägen bedöms kunna ledas till en växtbädd bredvid vägen som idag 
utgörs av en gräsyta. 

Tabell 11 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 9A. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,092 1,4 0,051 0,014 0,01 

  



 

 

9B Infiltrationsyta, Tranvägen 

En del av Tranvägen går längs med ett skogsparti dit vägdagvatten kan ledas för att översila och infiltrera 

(Figur 25). Jordarten är glacial lera vilket medför en långsammare infiltration men ytan är stor och 

mynnar till sjön så det bedöms inte finnas några risker med att vatten ska ansamlas. Djup ned till berg 

är ca 1-3 m. För att åstadkomma detta behöver en del av Tranvägen skevas om, sammanlagt ca 450 

m2 vägyta.  

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 100 000 kr. Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) 

redovisas i Tabell 12. 

 
Figur 25 - Del av Tranvägen kan avvattnas till skogspartiet bredvid sjön genom att vägen skevas om. 

Tabell 12 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 9B. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,024 0,36 0,013 0,004 0,003 

  



 

 

 
9C Skelettjord med träd, Sjöstigen 

Längs med nedre delen av Sjöstigen finns ett smalt grön stråk där en del kan göras om till skelettjord 

med träd. Parkeringen avleds till den grönytan idag och kan fortsättningsvis göra det till skelettjorden. 

För att fördröja 20 mm regn från avrinningsområdet, som innefattar ca 0,04 ha av vägyta och ca 0,3 ha 

parkering, behövs en anläggningsytan på ca 32 m2 (Figur 26). Jordarten är glacial lera i läget för dike, 

djupet ned till berg är ca 5-10 m. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 400 000 kr. Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) 

redovisas i Tabell 13. 

  
Figur 26 - Avrinningsyta till åtgärdsförslag 9C, skelettjord med träd vid Sjöstigen. 

Tabell 13 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 9C. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,023 0,35 0,013 0,004 0,003 

  



 

 

9D Ecovault, Sjöstigen 

Åtgärdsförslag 9D innebär ett avsättningsmagasin i närheten av Långsjön vid Sjöstigen, se Figur 27. Då 

avrinningsområdet är stort och tillgänglig yta uppgår till enbart ca 0,025 ha beräknas enbart ca 2,5 mm 

regn över avrinningsområdet kunna fördröjas i magasinet. Av denna anledning rekommenderas att ett 

magasin med filterlösning anläggs som exempelvis Ecovault, för att åstadkomma en högre 

reningseffekt. 

Jordarten är glacial lera i läget för avsättningsmagasinet, djupet ned till berg är ca 5-10 m. Då magasinet 

kommer placeras nära sjön är det troligt att det delvis kommer ligga under grundvattenytan och behöva 

göras tätt. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 1 500 000 kr. Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) 

redovisas i Tabell 14. 

  
Figur 27 - Avrinningsområde 9 och anläggningsyta för åtgärdsförslag 9D, avsättningsmagasin/Ecovault. 

Tabell 14 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 9D. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  5 8 0,5 1,0 0,78 

  



 

 

10A Curb extensions, Isvägen 

En curb extension är en dagvattenlösning i gata med en utvidgad kantsten. Vid Isvägen bedöms det 

finnas utrymme att anlägga sådana växtbäddar dit dagvatten kan ledas från en 0,06 ha stor yta med 

gata och parkeringsyta. Det bedöms vara möjligt att anlägga curb extensions med en total yta på ca 50 

m2 (Figur 28) vilket medför att de första 11 mm regn som faller på avrinningsområdet kan hanteras i 

anläggningen. Jordarten i området är glacial lera, djupet ned till berg är ca 1-3 m. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 450 000kr. Vidare geoteknisk undersökning behöver 

utföras för att undersöka om bergschakt kan behövas. Detta är inte medräknat i totalkostnaden. 

Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) redovisas i Tabell 15. 

 
Figur 28 - Avrinningsområde till två curb extensions som kan placeras i Isvägen. 

Tabell 15 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 10A. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,046 0,53 0,023 0,013 0,006 

  



 

 

10B Damm, Sjöstigen 

Vid utloppet för avrinningsområde 10 finns en öppen gräsbevuxen yta med träd (Figur 29). I gläntan kan 

förslagsvis en damm anläggas som kan ta emot dagvatten från avrinningsområdet som går på ledning 

innan det når sjön. En sammanlagd dammarea på 775 m2 rekommenderas.  Glacial lera är jordarten 

på platsen, djupet ned till berg är ca 5-10 m. Vidare platsspecifik utredning krävs för att ge specifika 

projekteringsmöjligheter för dammen. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 1 200 000kr. Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) 

redovisas i Tabell 16. 

 
Figur 29- Grönyta vid utloppet för avrinningsområde 10 där det kan vara möjligt att anlägga ett avsättningsmagasin. 
Bild från Google Maps. 

 
Figur 30 Avrinningsområde till damm. 

Tabell 16 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 10B. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  3,0 12 0,36 0,35 0,26 

  

10 
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11A Våtmark, Sjöstigen/Vadarevägen 

I ett skogsparti nära Långsjön vid Sjöstigen/Vadarevägen bedöms det finnas möjlighet att restaurera 

kärret genom att förkorta ledningen. På så sätt avvattnas området till kärret innan dagvattnet leds vidare 

till Långsjön.  Hela avrinningsområde 11 kan ledas till kärren som i så fall behöver bör ha en yta på ca 

200 m2, vilket kartunderlag visar är möjligt (Figur 31). Dämningsnivåerna måste ses över för att skador 

inte ska ske på befintlig bebyggelse. 

Jordarten i läget för våtmarken är kärrtorv. Djupet ned till berg är ca 3-5 m. Total investeringskostnad 

för anläggningen är ca 500 000kr. Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) redovisas i Tabell 17. 

 
Figur 31 - Avrinningsområde 11 som bedöms kunna ledas till våtmark nära Långsjön. 

Tabell 17 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 11A. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,64 3 0,075 0,089 0,062 

  



 

 

12A – Krossmagasin/Infiltrationsyta, Sjöhagsvägen/Segeltorpsvägen 

Ungefär 0,1 ha vägyta kan ledas in över en infiltrationsyta vid Sjöhagsvägen/Segeltorpsvägen. Genom 

att ta bort kantstenar mot befintlig grönyta (Figur 22) och sänka ytan något kan dagvatten från lokalgator 

ledas in och tas omhand på grönytan (Figur 32). Tillgänglig gräsyta som kan användas bedöms till ca 

180 m2.  

 
Figur 32 - Bild över grönyta mellan Segeltorpsvägen och Sjöhagsvägen som föreslås kunna användas som 
infiltrationsyta genom att kantsten tas bort och marken närmast vägen fylls med ett övre lager kross. Bild från 
Google Maps. 

Jordarten på gräsytan är postglacial lera och djupet ned till berg är ca 5-10 m. Då lera inte ger bra 

genomsläpplighet i marken rekommenderas att en del markyta schaktas bort och ersätts med kross. 

Detta kan sedan täckas med gräs igen. Krossdiket ger en erforderlig utjämningsvolym på ca 26 m3. 

Detta medför att de första 28 mm regn från avrinningsytan kan tas omhand.  

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 250 000kr. Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) 

redovisas i Tabell 18. 

 
 
Tabell 18 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 12A. 

 
 
  

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,022 0,66 0,02 0,005 0,004 

Teckenförklaring

Åtgärd

Avrinningsområde åtgärd

Åtgärdsyta

Figur 33 - Avrinningsområde till åtgärdsförslag och åtgärdens möjliga 
utbredning. 



 

 

13A – Curb extensions, Herrängsvägen 

En sträckning av Herrängsvägen sluttar från två håll till en lågpunkt där det idag finns en brunn på norra 

sidan av vägen. På den här platsen kan en växtbädd i gatan, curb extension, anläggas för att rena det 

vatten som avrinner till brunnen (Figur 34). Vägen är ca 8 m bred och har därutöver trottoar på båda 

sidor av vägen. Som längst kan växtbädden bli ca 20 m lång för att anpassas efter utfarter. Beräknas 

den göras 2 m bred ges en total anläggningsarea på 40 m2 och en fördröjningsvolym på 8 m3. Detta 

medför att växtbädden kan rena de första 16 mm regn som faller på avrinningsytan.   

Jordarten där anläggningen föreslås består av glacial lera. Jorddjupet ned till berg är ca 1-3 m. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 300 000kr. Vidare geoteknisk undersökning behöver 

utföras för att undersöka om bergschakt kan behövas. Detta är inte medräknat i totalkostnaden. 

Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) redovisas i Tabell 19. 

 
Figur 34 - Avrinningsområde och anläggningsyta för åtgärdsförslag 13 A, curb extension i Herrängsvägen. 

Tabell 19 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 13A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,032 0,45 0,017 0,005 0,003 



 

 

 
13B Växtbädd, Segeltorpsvägen  

En gräsyta bredvid Segeltorpsvägen kan utnyttjas för placering av växtbädd (Figur 35).  Gångbanan 

behöver byggas om för att tillåta vägdagvatten att nå gräsytan. Alternativt kan gångbanan utvidgas på 

motsatt sida om vägen och tas bort mellan gräsyta och väg för att enklare låta vatten nå ytan. Vägen är 

idag bomberad och behöver skevas om för att naturlig avrinning till gräsytan ska ske. Växtbädden kan 

utformas ca 100 m2 stor och kan ta hand om de första 19 mm regn som faller över avrinningsområdet 

(Figur 36).  

Jordarten i läge för infiltrationsytan är postglacial lera.  Mäktigheten ned till berg är 3-5 m. Total 

investeringskostnad för anläggningen är ca 850 000kr. Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) redovisas 

i Tabell 20. 

 
Figur 35 - Segeltorpsvägen med grönyta som kan utnyttjas till infiltrationsyta. Gångbanan behöver byggas om eller 
flyttas till motsatt sida av vägen. Bild från Google Maps. 

 
Figur 36 Avrinningsområde till växtbädden samt dess utbredning. 

Tabell 20 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 13B. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,07 1,0 0,038 0,011 0,008 



 

 

13C Curb extensions, Segeltorpsvägen 

Segeltorpsvägen är ca 5,5 m bred och åtgärdsförslaget innefattar att anlägga flera växtbäddar på en 

total vägsträckning på ca 310 m, se Figur 37. För att fördröja de första 20 mm regn över den reducerade 

avrinningsarean behövs sammanlagt 156 m2 växtbäddar. Görs de 2 m breda behöver den totala 

längden uppgår till 78 m vilket anses vara möjligt att anlägga längs vägen. Jordarten är glacial lera. 

Jorddjupet till berg är ca 5-10 m. Vidare utredning behövs för att ge förslag på exakt placering av curb 

extensions.  

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 1 450 000kr. Om parkering sker på gatan utgår ca 11 

parkeringar längs med vägen till förmån för växtbäddarna. 

Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) redovisas i Tabell 21. 

 
Figur 37 - Avrinningsområde för åtgärdsförslag 13C, curb extensions i Segeltorpsvägen. Sammanlagt 156 m2 
rekommenderas som kan placeras på bägge sidor av vägen. 

Tabell 21 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 13C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,1 1,0 0,057 0,016 0,011 



 

 

13D Avsättningsmagasin, Liljestigen 

Ett avsättningsmagasin kan placeras i grönyta bredvid Liljestigen och hantera dagvattnet från hela 

avrinningsområde 13 (se Figur 27). Magasinet behöver en dimension på 640 m2 och ett djup på 1,2 m 

för att fördröja de första 20 mm regn över området. Jordarten i läge för avsättningsmagasinet är 

postglacial lera. Mäktigheten ned till berg är 5-10 m. Grundvattennivån vid platsen behöver kontrolleras 

men då magasinet föreslås nära sjön är det troligt att det behöver byggas vattentätt. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 4 350 000kr. Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) 

redovisas i Tabell 22. 

 
 
Tabell 22 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 13D. 

 
 
 
 
 
  

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  2,8 15 0,19 0,14 0,14 

Teckenförklaring

Åtgärd

Åtgärd

13D Avsättningsmagasin

Åtgärdsyta

Figur 38 - Avrinningsområde och behövd åtgärdsyta för avsättningsmagasin som kan rena de första 20 mm regn från 
avrinningsområde 13. 



 

 

14A Curb extensions, Långbrodalsvägen 

Långbrodalsvägen är ca 9 m bred och då bilar parkerar längs med sidan på vägen bedöms det vara 

möjligt att även anlägga växtbäddar längs vägkanten, se Figur 28. Vägen är bomberad och växtbäddar 

behöver anläggas på bägge sidor om vägen för att komma åt vägdagvattnet. För att rena de första 20 

mm regn behövs en sammanlagd area på ca 110 m2. Görs de 2 m breda behövs alltså en sammanlagd 

längd curb extensions på ca 55 m. Detta anses vara möjligt i vägavsnittet. Jordarten på platsen är glacial 

lera och djupet ned till berg är ca 1-3 m. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 1 050 000kr. Om parkering sker på gatan utgår ca 8 

parkeringar längs med vägen till förmån för växtbäddarna. 

Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) redovisas i Tabell 23. 

 

Tabell 23 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 14A. 

  

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,074 1,1 0,041 0,011 0,008 

Figur 39 - Avrinningsområde till åtgärdsförslag 14A, curb extensions i Långbrodalsvägen. 



 

 

14B Curb extensions, Herrängsvägen 

Herrängsvägen är bomberad och curb extensions föreslås att placeras på bägge sidor av vägen, se 

Figur 40. Vägen sluttar naturligt åt sydväst och är ca 8 m bred. Vägavsnittet som kan avvattnas till 

föreslagna curb extensions är ca 180 m långt och sammanlagt ca 72 m växtbäddar (2 m breda) behöver 

anläggas för att fördröja de första 20 mm regn. Detta innebär en sammanlagd växtbäddsyta på 144 m2. 

Dessa kan placeras på bägge sidor av vägen på lämpliga sträckningar. Jordarten är glacial lera och 

djupet ned till berg är ca 1-3 m. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 1 350 000kr. Om parkering sker på gatan utgår ca 10 

parkeringar längs med vägen till förmån för växtbäddarna. 

Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) redovisas i Tabell 24. 

 
Figur 40 - Avrinningsområde till curb extensions som föreslås i Herrängsvägen. 

Tabell 24 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 14B. 

 
  

Teckenförklaring

Åtgärd

Åtgärd

14B Curb extensions

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,096 1,4 0,053 0,015 0,010 



 

 

14C Damm, Sälgstigen 

Vid Sälgstigen finns en grönyta där en damm kan placeras, se Figur 30. Till dammen kan dagvatten från 

ett 1,7 ha stort område renas som avvattnas i dagvattenledning. För att leda dagvatten med självfall till 

dammen kommer dagvattenledningen behöva dras om ca 70 m. Ledningsdjupet där dammen föreslås 

är + 31,47 m och markytan ligger på + 33m.  En sammanlagd dammarea på ca 90 m2 beräknas 

behövas. Jordarten är postglacial lera och djupet ned till berg är ca 1-3 m. Geoteknisk undersökning 

behövs för att utreda om bergschakt behövs. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 350 000kr. Vidare geoteknisk undersökning behöver 

utföras för att undersöka om bergschakt kan behövas. Detta är inte medräknat i totalkostnaden. 

Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) redovisas i Tabell 25. 

Tabell 25 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 14C. 

  

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,28 1,2 0,022 0,037 0,028 

Figur 41 - Behövd dammarea och avrinningsområde för åtgärdsförslag 14C. 



 

 

14D Våtmark, Långsjövägen 

En våtmark på 485 m2 föreslås placeras vid Långsjövägen dit dagvatten från hela avrinningsområde 14 

kan ledas, se Figur 42. Dagvatten- och bräddledningen som går till inloppet i sjön kan behöva dras om 

för att föra dagvattnet med självfall till våtmarken. Ledningsnivån vid våtmarksplacering ligger på + 29,83 

m och marknivån ligger strax under + 32 m. Ledningen kan behöva dras om ca 85 m för att åstadkomma 

självfall. Jordarten är postglacial lera och djupet ned till berg är ca 1-3 m. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 700 000kr. Vidare geoteknisk undersökning behöver 

utföras för att undersöka om bergschakt kan behövas. Detta är inte medräknat i totalkostnaden. 

Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) redovisas i Tabell 26. 

  
Figur 42 - Avrinningsområde och behövd anläggningsyta för våtmark so kan hantera dagvattent från 
avrinningsområde 14. 

 
Tabell 26 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 14D. 

  

  

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  1,5 6,6 0,11 0,20 0,15 



 

 

15A Curb extensions, Vallmovägen 

En växtbädd kan placeras på Vallmovägen och rena de första 8 mm regnvatten från ett 0,06 ha stort 

avrinningsområde bestående av lokalgata, se Figur 43. Tillgänglig yta att anlägga växtbädd på är 23 

m2. En brunn finns placerad på platsen idag och regnvatten rinner således till platsen naturligt. Jordarten 

vid platsen är glacial lera och djupet ned till berg är ca 5-10 m. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 200 000kr. Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) 

redovisas i Tabell 27. 

 
Figur 43 - Avrinningsområde till åtgärdsförslag 15A, curb extension i Vallmovägen. 

 
Tabell 27 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 15A. 

  

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,03 0,4 0,016 0,004 0,003 



 

 

15B Curb extensions, Gullrisstigen 

Gullrisstigen är 5,5 m bred och uppskattningsvis skulle ca 130 m av vägen kunna avvattnas till 64 m2 

curb extensions i gatan, se Figur 33. Görs de 2 m breda behövs 32 m växtbädd sammanlagt för att 

fördröjningsvolymen ska rymma de första 20 mm regn som faller på avrinningsområdet. Då vägen är 

något bomberad rekommenderas att växtbäddar placeras på bägge sidor av vägen för att slippa skeva 

om vägytan. Jordarten är glacial lera och djupet ned till berg är ca 5-10m. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 650 000kr. Parkering verkar ske på gatan, ca 5 

parkeringar längs med vägen skulle utgå till förmån för växtbäddarna. 

Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) redovisas i Tabell 28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabell 28 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 15B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,043 0,63 0,024 0,007 0,005 

Figur 44 - På Gullrsstigen föreslås curb extensions på bägge sidor av vägen som kan ta hand om 20 mm regn från 
avrinningsområdet. 



 

 

 
 
15C Curb extensions, Långsjövägen 

Curb extensions föreslås längs en ca 215 m lång sträcka av Långsjövägen, se Figur 34. Vägen är ca 8 

m bred och skevad med brunnar utplacerade längs den södra sidan. Det bedöms inte vara rimligt att 

anlägga växtbäddar i den utsträckning som skulle behövas för att fördröja de första 20 mm regn från 

avrinningsområdet (ca 160 m växtbädd hade behövts). Curb extensions med 2 m bredd och 

sammanlagd längd på ca 50 m bedöms kunna få plats. Detta möjliggör rening av de första 12 mm regn 

som faller på avriningsområdet. Jordarten på platsen är glacial lera och djupet ned till berg är ca 1-3 m. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 950 000kr. Parkering verkar ske på gatan, ca 7 

parkeringar längs med vägen skulle utgå till förmån för växtbäddarna. 

Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) redovisas i Tabell 29. 

Tabell 29 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 15C. 

 
  

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,1 1,4 0,054 0,015 0,011 

Figur 45 - Avrinningsområde till åtgärdsförslag 15C, curb extensions i Långsjövägen. 



 

 

15D Infiltrationsyta, Gårdstigen 

Genom att skeva om vägen Gårdstigen kan vägdagvattnet renas genom att det leds ut över gräsytan 

bredvid vägen, se Figur 46. Vägen behöver skevas om i höjd med gräsytan, en sammanlagd yta på ca 

420 m2. Gräsytan kan användas som infiltrationsyta är ca 0,2-0,4 ha stor beroende hur stor yta som 

räknas med. Den bedöms kunna infiltrera de första 20 mm regn från avrinningsområdet. Jordarten är 

glacial lera och djupet ned till berg är ca 1-5 m. Leran kan medföra att infiltrationen går långsamt och 

platsen blir blötare vid regntillfällen. Vattnet kommer dock sedan avledas med dikeslösningar som ska 

implementeras vid Långsjöbadet. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 100 000kr. Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) 

redovisas i Tabell 30. 

 
Figur 46 - Avrinningsområde till åtgärdsförslag 15D som utgörs av en infiltrationsyta i form av befintlig grönyta. 

Tabell 30Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 15D. 

  

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,067 0,99 0,037 0,010 0,007 



 

 

16A Curb extensions, Svartlösavägen 

Svartlösavägen är ca 11 m bred och har idag parkeringsmöjligheter på bägge sidor av vägen (Figur 48). 

Curb extensions föreslås längs med vägen och i änden på vägen, nära sjön, där det finns en större 

tillgänglig grönyta (Figur 47).  

  
Figur 47 Avrinningsyta från Svartlösavägen som kan ledas till curb extensions i gata samt vid vändplatsen,  Bbilder 
från Google Maps. 

Sammanlagt 189 m2 växtbädd behöver anläggas för att rena de första 20 mm från avrinningsområdet. 

Ca 80 m2 växtbädd bedöms kunna anläggas i grönytan vid änden på vägen. Så i vägavsnittet behöver 

sammanlagt 110 m2 curb extensions anläggas. Görs de 2 m breda behövs alltså sammanlagt 55 m 

anläggning. Detta bedöms vara genomförbart. Curb extensions bör anläggas på bägge sidor av vägen 

då den är bomberad. Avrinningsområdet kan ses i Figur 48. Jordarten är glacial lera och djupet ned till 

berg är ca 5-10 m. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 1 800 000kr. Parkering verkar ske på gatan, ca 8 

parkeringar längs med vägen skulle utgå till förmån för växtbäddarna. Avskild mängd per ämne (kg/år, 

g/år) redovisas i Tabell 31. 

 
Figur 48 - Avrinningsyta från Svartlösavägen som kan ledas till curb extensions i gata och i slutet av vägen. 
Utmarkerad grön yta visar förslag på placering av växtbädd i slutet av vägen. Fler curb extensions som inte är 
markerade rekommenderas i förslaget. 

 Tabell 31 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 16A. 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  0,13 1,9 0,07 0,019 0,014 



 

 

 
 
 
 
 
17A Våtmark 

Delavrinningsområde 17 består till stor del av kuperad tomtmark. Höjdnivåerna varierar från + 73 m i 

den norra delen till ca + 32 m i området vid sjön. Detta medför att det på flera platser är svårt att leda 

vattnet till ytliga dagvattenlösningar i området. För att rena dagvattnet från avrinningsområdet föreslås 

en våtmark som placeras på grönytan nära Långsjön, se Figur 49. En våtmarksyta på ca 320 m2 

rekommenderas.  Jordarten vid sjön är postglacial lera och djupet ned till berg är ca 3-10 m. 

Platsen där våtmarken föreslås ligger inom Älvsjöskogens naturreservat vilket medför att det måste ske 

en tillståndsansökan. Anläggande av våtmark finns inte kommenterat i skötselplanen för naturreservatet 

men då våtmarken främjar biologisk mångfald i området är det förhoppningsvis en godtagbar förändring. 

Total investeringskostnad för anläggningen är ca 700 000kr. 

Avskild mängd per ämne (kg/år, g/år) redovisas i Tabell 32. 

 
Figur 49 - Avrinningsområde 17 föreslås renas i en våtmark placerad nära dagvattenledningens utlopp i Långsjön. 

Tabell 32 Avskild mängd av relevanta ämnen I åtgärd 17A. 

 

 

 

Ämne 
Fosfor, P 

(kg/år) 
Kväve, N 

(kg/år) 
Kvicksilver
, Hg (g/år) 

Antracen Ant, 
(g/år) 

Polybromerade 
difenyletrar, PBDE 

(g/år) 

Avskild mängd åtgärd  1,9 6,2 0,14 0,17 0,13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 7 - Fosformodellering 


