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1 SAMMANFATTNING 

I Huddinge kommun har en åtgärdsplan för sjön Orlången antagits i syfte att förbättra 
sjöns status. Orlången uppnår inte god ekologisk status och främst fosforbelastningen 
till sjön måste minskas. Betinget är satt till en fosforminskning med 360 kg år. 
Ebbadalsdiket är ett av flera tillrinningsområden till Orlången.  

Denna utredning har syftat till att föreslå åtgärder inom Ebbadalsdikets 
avrinningsområde som minskar fosforbelastningen till Orlången. Åtgärderna har 
kostnadsuppskattats för att Huddinge kommun i nästa steg ska kunna besluta om 
vilken/vilka åtgärder som ska genomföras.  

Ebbadalsdikets avrinningsområde och dess delavrinningsområden har kartlagts med 
avseende på storlek och markanvändning. Avrinningsområdet bestämdes utifrån höjder 
i grundkartan samt kompletterande inventering i fält för några mindre områden inom 
avrinningsområdet. Fosforbelastning från respektive delområde samt hela 
avrinningsområdet har beräknats i Stormtac, åtgärdernas fosforreducerande effekt har 
beräknats i Stormtac eller så har data från VISS åtgärdsbibliotek hämtats för föreslagna 
åtgärder i jordbruksmark.  

Resultatet av utredningen visar att Ebbadalsdikets avrinningsområde årligen belastar 
Orlången med 150 kg fosfor. Det är en åtgärd i eller intill huvudfåran som reducerar 
mest fosfor och som därför blir mest kostnadseffektiv. Föreslagna åtgärder är en större 
damm intill huvudfåran som enligt beräkningar årligen reducerar fosforbelastningen 
med cirka 50 kg. Alternativt kan den befintliga huvudfåran breddas och fördjupas för att 
på så sätt skapa dikesdammar i själva huvudfåran. Beräkningar visar att genom att 
seriekoppla tre dikesdammar uppnås en årlig fosforreduktion på cirka 70 kg.  

Förutom i Ebbadalsdikets huvudfåra utreds och redovisas ett flertal olika åtgärder för 
fosforreduktion. Eftersom tidigare genomförd provtagning har visat att dagvatten från 
industriområdet har ett reningsbehov rekommenderas att även åtgärd görs nära källan, 
antingen en damm eller ett avsättningsmagasin med filter.  Slutligen rekommenderas att 
ett slutet uppsamlingssystem anordnas för att omhänderta bräddvatten från Ebbadals 
pumpstation, så att bräddningar ut i Ebbadalsdiket från pumpstationen undviks i 
framtiden.   
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2 ORIENTERING 

2.1 Inledning och bakgrund 

Övergödning orsakas av för stora mängder av näringsämnena fosfor och kväve i våra 
vatten. Näringsämnena kan ha sitt ursprung från utsläpp till vatten från till exempel 
industrier, lantbruk, avloppsreningsverk och enskilda avlopp. Även dagvatten kan 
innehålla fosfor och kväve i olika utsträckning beroende på markanvändning. I sjöar, 
vattendrag och kustnära Östersjön är det för mycket fosfor (till skillnad från kväve) som 
är den största orsaken till övergödningen.  

Sjön Orlången är belägen mitt i Huddinge kommun och ingår i Tyresåns sjösystem. 
Orlången är klassad som en vattenförekomst enligt Vattendirektivet och efter sjön 
Trehörningen den mest övergödda sjön i Huddinge kommun.  

Till Orlången kommer vatten från Gladö kvarn och Gladö industriområde, Sofielund via 
Ebbadalsdiket och från Flemingsberg och Glömstadalen med omnejd via 
Flemingsbergsviken. Från Orlången rinner vattnet vidare till Magelungen via Ågestasjön 
och Norrån.  

En åtgärdsplan är framtagen för Orlången som sträcker sig mellan år 2015-2021. Där 
framgår att ett av åtgärdsförslagen är att genomföra en utredning inom Ebbadalsdikets 
avrinningsområde samt att presentera och kostnadsuppskatta åtgärder för att minska 
fosforbelastningen till Orlången via Ebbadalsdikets avrinningsområde.  

2.2 Syfte och omfattning 

Föreliggande rapport omfattar utredning inom Ebbadalsdikets avrinningsområde. Syftet 
med utredningen är att få en helhetsbild över Ebbadalsdikets avrinningsområde och 
identifiera lämpliga åtgärder som bidrar till minskad fosforbelastning till Orlången. För 
varje föreslagen åtgärd beräknas fosforreduktion per år som ett genomförande av vad 
åtgärden innebär. Åtgärderna kostnadsuppskattas.  

Resultatet av utredningen som gjordes för Gladö industriområde1 har inarbetats i denna 
rapport.  

2.3 Arbetssätt 

• Ebbadalsdikets avrinningsområde och dess olika vattendelarare har bestäms 
utifrån erhållna grundkartor och kompletterande inventering i fält. Diken, 
vattendrag, topografi och ledningssystem har använts för att ta fram 
avgränsningen av det totala avrinningsområdet och för varje delområde. 

• Flödes- och föroreningsberäkningar2 genomförs för varje delavrinningsområde 
och för hela avrinningsområdet.  

• Åtgärdsförslag presenteras utifrån markanvändning (omvandlingsområde, 
jordbruk, återvinningsanläggning, osv). 

• Åtgärdsförslagens fosforreducerande effekt beräknas på årsbasis.  
                                                           
1 Dagvattenutredning för Gladö industriområde i Huddinge kommun. Marktema 20160321.  
2 Beräkningar genomförs med flödes-och föroreningsmodellen Stormtac. Årsflöde och årsbelastning anges.  
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• Då fosforreducerande effekter i jordbruksmark angetts, har effekten av åtgärden i 
kg/ ha hämtats från VISS, åtgärdsbibliotek.  

• Åtgärdsförslagen kostnadsberäknas översiktligt. Kostnadsberäkningar är utförda i 
Stormtac för dammar och avsättningsmagasin och avser material- och 
anläggningskostnader. För åtgärder i jordbruksmark är kostnader hämtade från 
VISS åtgärdsbibliotek.  

2.4 Beräkning av flöden  

Dagvattenårsflöden har beräknats för hela avrinningsområdet och varje 
delavrinningsområde med dagvattenmodellen StormTac.  

Modellen beräknar flöden utifrån markanvändning och lokal nederbördsintensitet. 
Markanvändning har uppskattats utifrån erhållet underlagsmaterial samt flygbilder. De 
senaste nederbördsdata och regnintensiteter som rekommenderas enligt Svenskt 
Vattenpublikation P104 används (data från Dahlström, 2010).  

Ytor (ha) och markanvändning för respektive delavrinningsområde har angivits i Tabell 1. 
I Tabell 1 framgår också tillämpade avrinningskoefficienter.  

2.5 Beräkning av föroreningar  

Vid beräkning av vattnets föroreningsinnehåll har dagvattenmodellen StormTac använts. 
Schablonhalter av föroreningar för aktuell markanvändning har använts. Schablonvärdena 
utgörs av årsmedelhalter samt avrinningskoefficient för angiven markanvändning. 

I rapporten redovisas fosforbelastning (kg per år) för hela avrinningsområdet och varje 
delavrinningsområde. Då åtgärder för fosforreduktion beskrivs i rapporten har 
beräkningar i StormTac genomförts som visar på åtgärdens fosforreducerande effekt. 
Resultatet redovisas under varje beskriven åtgärd och i en sammanfattande tabell under 
Rubrik 12.  
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3 ORLÅNGENS STATUS  

3.1 Status enligt Vattendirektivet 

Orlången, inringad i Figur 1, har klassats med otillfredsställande ekologisk status för 2015 
(fastställs under 2016) och god kemisk status med undantag för kvicksilver och PBDE 
(polybromerade difenyletrar) (fastställs under 2016).   

För Orlången gäller krav på god ekologisk status till 2021 och god kemisk status till 2015. 
Vattenmyndigheten har föreslagit att Orlången får ytterligare förlängd tid när det gäller 
den kemiska statusen för vissa ämnen3.  

Orlången ska till 2021 ha nått ned till en fosforbelastning på ca 220 kg/år vilket 
motsvarar en fosforhalt på ca 23 µg/l. Nuvarande belastning till sjön är cirka 580 kg/år. 
Alltså behövs en reduktion på ca 360 kg/år, vilket är betinget för åtgärdsprogrammet för 
Orlången.  

 
Figur 1. Huddinge kommun där sjön Orlången samt Ebbadalsdiket framgår. Källa: Huddinge kommun.  

                                                           
3 Kvicksilver förhöjd bakgrundshalt och flamskyddsmedlet PBDE till år 2027. 

Ebbadalsdiket 

Orlången 
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4 EBBADALSDIKETS AVRINNINGSOMRÅDE 

Ebbadalsdikets avrinningsområde är cirka 12,8 km2 (1284 hektar) och omfattar 8 stycken 
delavrinningsområden, se Figur 2. Avrinningsområdet består till övervägande del av 
skogs- och ängsmark (962 ha). Utöver skogsmark så finns fritidshus-
/omvandlingsområdet Gladökvarn (119 ha), Sofielunds återvinningsanläggning (47 ha), 
jordbruksmark inklusive betesmark (41 ha), Gladö industriområde (15 ha), en motorbana 
(19 ha) och hårdgjord vägyta (3.8 ha).  

Det finns planer på att utöka industriområdet strax sydost om det befintliga 
industriområdet, med cirka 7 ha. Området utgörs idag av skogsmark. Figur 2 finns också 
som bilaga 1.  

 

Figur 2. Ebbadaldikets avrinningsområde samt delavrinningsområde (markerade 1-8).  
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Inom avrinningsområdet delades ytorna upp i olika markanvändningar där varje 
markanvändning representeras av en färg, se markanvändningskarta i Figur 3. Figur 3 
finns även som bilaga 2.  

 
 
Figur 3. Markanvändningskarta över Ebbadalsdikets avrinningsområde. Grönt= skogs- och ängsmark, Mörk gult= 
jordbruksmark, ljus gult= fritidshusområde, blått= sjö/damm, brun= industrimark, rött= motorbana, skrafferat= deponi.  
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Tabell 1 anger ytan i hektar av respektive markanvändning samt tillämpade 
avrinningskoefficienter för varje markanvändning. Dessa ytor och 
avrinningskoefficienter har därefter använts i flödes- och föroreningsberäkningarna som 
har genomförts i föreliggande rapport.  
Tabell 1. Yta (hektar) och avrinningskoefficient (ϕ) av respektive markanvändning inom hela Ebbadalsdikets 
avrinningsområde. 

Markanvändning Yta, hektar Avrinningskoefficient, ϕ 

Skogs- och ängsmark 962 0.05 

Fritidshusområde 119 0.20 

Sjö 77 1.0 

Återvinningsanläggning 47 0.05* 

Jordbruksmark4 41 0.10 

Motorbana (grusyta) 19 0.4 

Industrimark 14.8 0.5 

Väg 3.77 0.85 

SUMMA 1284 0.077** 
*Allt vatten samlas upp inom SRVs område och avleds i spillvattenledningsnät till Sofielunds lakvattenreningsverk. Avrinning till omgivande mark bedöms därför som liten, och 

bestämdes till samma som skogsmarksavrinning. Osäkerhetsfaktor finns. **viktad avrinningskoefficient för hela avrinningsområdet.  

4.1 Beräknat årsflöde, halt- och fosforbelastning från Ebbadalsdikets 
avrinningsområde  

Årsflöde och belastning av fosfor beräknades i föreliggande utredning för hela 
Ebbadalsdikets avrinningsområde med de markanvändningar och avrinningskoefficienter 
som redovisas i Tabell 1. Totalt årsflöde beräknades till cirka 1 700 000 m3 vilket 
inkluderar både dagvatten och basflöde. Total fosforbelastning från hela Ebbadalsdikets 
avrinningsområdet beräknades till 150 kg per år.5 Hur stor belastningen är från varje 
delavrinningsområde presenteras under rubrik 5.  

Teoretiskt beräknade fosforhalter i vattnet i Ebbadalsdiket är 85 µg/l (0.085 mg/l) vilket 
motsvarar en belastning av 0.11 kg/ha och år.6 

Belastningsberäkningen stämmer väl överens med Stockholm Vattens teoretiskt 
beräknade närsaltsläckage från Ebbadalsdikets avrinningsområde som uppgick till ca 0,11 
kg fosfor/ha och år7.  Stockholm Vattens uppmätta värde år 1990 uppgick till 0,14 kg 
P/ha och år8.  

 

                                                           
4 I schablonen för jordbruksmark ingår: åkermark, betesmark och rasthagar.  
5-5 De ytor och avrinningskoefficienter som framgår i Tabell 1 ligger till grund för dessa beräkningar. Beräkningarna har utförts i 
Stormtac Web.  
 
7-7, Stockholm Vatten, 1991. Provtagningar i Orlångens och Ågestasjöns till- och frånflöden 1990-1991. Rapport. Ej publicerat 
material.  
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4.2 Sjöar i avrinningsområdet 

Tre sjöar ingår i avrinningsområdet, Hacksjön, Kvarnsjön-Gladö och Kärrsjön som 
tillsammans uppgår till 77 ha. Sjöarna, liksom Orlången, ingår i Tyresåns sjösystem. 
Sjöarna beskrivs mer med avseende på status och fosforhalt nedan.  

4.2.1 Kvarnsjön- Gladö 

Kvarnsjön i Gladö ligger alldeles intill omvandlingsområdet Gladökvarn.  Kvarnsjön har 
sitt utlopp i nordost via Kvarnbäcken och Ebbadalsdiket till Orlången. Hacksjön i 
Botkyrka kommun rinner till Kvarnsjön söderifrån. Nämnda vattenområden ingår i 
Tyresåns sjösystem.  

Sjön har inga indikationer på övergödningsproblem9 även om förhöjda halter av fosfor 
har uppmätts vissa år. Vid undersökning av sedimentet i sjön visar resultatet att 
sedimentets förmåga att hålla fosfor är god. Men det är viktigt att belastningen inte ökar, 
då det finns tecken på att sjön kan befinna sig i ett kritiskt läge vad gäller den externa 
fosforbelastningen och dess förmåga att binda fosforn i sedimenten. Medelvärdet från de 
provtagningar som är gjorda i Kvarnsjön- Gladö under år 1994-2012 är för totalfosfor 
20,7 µg/l, se Figur 4.  

Vattenväxtinventeringen visar att sjön har god ekologisk status vad gäller vattenväxter. 
De inventerade bottenlevande djuren (musslor, trollsländor) indikerar också god 
ekologisk status.10 

Sjöns vattenstånd regleras vid utloppet, via manuell öppning av en dammlucka. Vid 
öppning av luckan uppgår flödet till ca 100 l/s. Under sommartid öppnas luckan cirka 1 
ggr i veckan11.    

 
Figur 4. Ytvattnets (Kvarnsjön- Gladö) innehåll av totalfosfor i augusti, rullande 3-årsmedelvärden.   

 

                                                           
9 Åtgärdsförslag med utgångspunkt från en undersökning av fosforformer i sjösediment i sju sjöar i Tyresåns sjösystem.  

10 Miljöbarometern Huddinge/Sjöar/Kvarnsjön (Gladö) och Tiina Laantee, ekolog vid Natur- och byggnadsförvaltningen (epost-20161026). 

11 Muntlig referens från dammvakt, Kvarnsjöns fiskevårdsförening.  

(µg/l)  
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4.2.2 Kärrsjön  

Kärrsjön är en liten skogssjö omgiven av naturmark. Sjön är belägen på gränsen till 
Botkyrka kommun. Vattnet är naturligt starkt brunfärgat av humuspartiklar. Vattnets 
pH är nära neutralt och sjön har mycket god buffertkapacitet mot försurning. 

Sjön är näringsrik med höga halter av fosfor och kväve. Sammansättningen av 
vattenväxter visar på måttlig ekologisk status. Sjön har mestadels låga halter av 
tungmetaller i ytvattnet. Kvicksilverhalterna i fisk är höga. Totalfosforhalter i ytvattnet i 
Kärrsjön mellan år 1992- 2012 visas i Figur 5.  

Kärrsjön ligger först i sin gren av Tyresåns sjösystem och rinner via Mellanbergsravinen 
och Kvarnbäcken/Ebbadalsdiket ned till Orlången. 
Myrmarker i närheten av Kärrsjön har tagit emot lakvatten som har läckt från Sofielunds 
avfallsanläggning under ett antal år. Läckaget upptäcktes i mitten av 1990-talet och 
åtgärdades då. 

 

Figur 5. Totalfosforhalter i ytvattnet i Kärrsjön mellan år 1992- 2012. Rullande 3-årsmedelvärden.   

 

4.2.3 Hacksjön 

Hacksjön är en relativt opåverkad liten humös skogssjö vars omgivning främst består av 
skog och myrmark. Vattenkvaliteten visar på att det är en näringsfattig sjö som mest 
påverkas av atmosfäriskt nedfall och näringsämnen från omgivande marker. Sjön är 
klassad med ”högt naturvärde” av Länsstyrelsen. Tidigare har Hacksjön varit en viktig 
fågelsjö.  
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5 DELAVRINNINGSOMRÅDEN  

I rubrikerna nedan beskrivs översiktligt varje delavrinningsområde med avseende på yta 
och markanvändning. Vidare redovisas vilket årsflöde och fosforbelastning som teoretiskt 
har beräknats belasta Ebbadalsdiket från respektive delavrinningsområde. Resultatet 
sammanställs i Tabell 2 och 3. Kända historiska utsläpp från tidigare problemområden har 
inte beaktats i beräkningarna.  

5.1 Delavrinningsområde nr 1 

Ytan på delaro 1 är 88 hektar och fördelad på 77 ha skogsmark, 7.7 ha åkermark, 1.8 ha 
väg och resterande del utgörs av 0.9 ha industrimark. Dagvattnet rinner i öppen mark via 
dikessystem eller naturliga vattendrag till Ebbadalsdiket.  

Årsflödet från delavrinningsområde 1 till Ebbadalsdiket är beräknat till 120 000 m3 per år 
vilket inkluderar dagvatten och basflöde. Den beräknade mängden fosfor som tillförs 
Ebbadalsdiket per år är 8 kg.  

Inom detta delavrinningsområde har flertal kända utsläpp av lakvatten skett genom åren. 
De kända utsläppen har skett dels som bräddningar av spillvattenledningen (innehållande 
lakvatten) på jordbruksmarken, dels utsläpp längs ytvattenstråk från felkopplad ny 
lakvattenbehandlingsanläggning hösten 2004, dels bräddning av 
lakvattenbehandlingsanläggningen via ytvattenstråk (under 2000-talet). 

5.2 Delavrinningsområde nr 2 

Ytan på delaro 2 är 12 hektar och fördelad på 11.4 ha skogsmark och 0.87 ha 
fritidshusområde/omvandlingsområde. Dagvattnet rinner i öppen mark via dikessystem 
eller naturliga vattendrag till Ebbadalsdiket.  

Årsflödet från delavrinningsområde 2 till Ebbadalsdiket är beräknat till 16 000 m3 per år 
vilket inkluderar dagvatten och basflöde. Den beräknade mängden fosfor som tillförs 
Ebbadalsdiket per år är 1 kg.  

Inom detta delavrinningsområde har det återkommande skett utsläpp av spillvatten och 
lakvatten genom åren på grund av bräddningar vid pumpstationen i Ebbadal. 

5.3 Delavrinningsområde nr 3 

Ytan på delaro 3 är 250 hektar och fördelad på 173 ha skogsmark, 24.7 ha åkermark, 47.6 
ha fritidshusområde/omvandlingsområde och resterande del utgörs av 1.97 ha hårdgjord 
väg. Dagvattnet rinner i öppen mark via dikessystem eller naturliga vattendrag till 
Ebbadalsdiket.  

Årsflödet från delavrinningsområde 3 till Ebbadalsdiket är beräknat till 360 000 m3 per år 
vilket inkluderar dagvatten och basflöde. Den beräknade mängden fosfor som tillförs 
Ebbadalsdiket per år är 34 kg.  

5.4 Delavrinningsområde nr 4 

Ytan på delaro 4 är 270 hektar och fördelad på 201 ha skogsmark och 70.5 ha 
fritidshusområde/omvandlingsområde. Dagvattnet rinner i öppen mark via dikessystem 
eller naturliga vattendrag till Ebbadalsdiket via Kvarnsjön.  
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Årsflödet från delavrinningsområde 4 till Ebbadalsdiket är beräknat till 400 000 m3 per år 
vilket inkluderar dagvatten och basflöde. Den beräknade mängden fosfor som tillförs 
Ebbadalsdiket per år är 34 kg.  

5.5 Delavrinningsområde nr 5 

Ytan på delaro 5 är 240 hektar och fördelad på 223 ha skogsmark och 19.3 ha motorbana. 
Dagvattnet rinner i öppen mark via dikessystem eller naturliga vattendrag till 
Ebbadalsdiket.  

Årsflödet från delavrinningsområde 5 till Ebbadalsdiket är beräknat till 310 000 m3 per år 
vilket inkluderar dagvatten och basflöde. Den beräknade mängden fosfor som tillförs 
Ebbadalsdiket per år är 11 kg.  

5.6 Delavrinningsområde nr 6 

Ytan på delaro 6 är totalt 60 hektar och fördelad på 59 ha skogsmark, 1.3 ha 
fritidshusområde/omvandlingsområde. Dagvattnet rinner i öppen mark via dikessystem 
eller naturliga vattendrag till Ebbadalsdiket.  

Årsflödet från delavrinningsområde 6 till Ebbadalsdiket är beräknat till 76 000 m3 per år 
vilket inkluderar dagvatten och basflöde. Den beräknade mängden fosfor som tillförs 
Ebbadalsdiket per år är 3 kg.  

5.7 Delavrinningsområde nr 7 

Ytan på delaro 7 är 220 hektar och fördelad på 199 ha skogsmark, 19.1 ha 
återvinningsanläggning och resterande del utgörs av 3 ha jordbruksmark. Dagvattnet 
rinner i öppen mark via dikessystem eller naturliga vattendrag till Ebbadalsdiket.  

Årsflödet från delavrinningsområde 7 till Ebbadalsdiket är beräknat till 280 000 m3 per år 
vilket inkluderar dagvatten och basflöde. Den beräknade mängden fosfor som tillförs 
Ebbadalsdiket per år är 21 kg.  

5.8 Delavrinningsområde nr 8 

Ytan på delaro 8 är 67 hektar och fördelad på 25.5 ha skogsmark, 5.4 ha åkermark, 21 ha 
återvinningsanläggning och resterande del utgörs av cirka 14.5 hektar industrimark. 
Inom industriområdet (Gladö industriområde) bedrivs bilskrotsverksamhet, 
metallåtervinning, svetsverksamhet m.fl. liknande verksamheter och marken inom 
området är förorenad.  

Dagvattnet rinner i öppen mark via dikessystem eller naturliga vattendrag till 
Ebbadalsdiket. Inom Gladö industriområde finns ett dagvattenledningsnät i Hökärrsvägen 
som avvattnar industriområdet och avleder dagvattnet till ett vattendrag som ansluter till 
Ebbadalsdiket (via ett dikessystem inom SRVs område).  

Årsflödet från delavrinningsområde 8 till Ebbadalsdiket är beräknat till: 120 000 m3 per år 
vilket inkluderar dagvatten och basflöde. Den beräknade mängden fosfor som tillförs 
Ebbadalsdiket per år är 31 kg. 
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Tabell 2. Avrinningskoefficienter (ᵠ), area per markanvändning och reducerad area (area* ᵠ).  

YTA ᵠ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Väg 0.85 1.8 0 2.0 0 0 0 0 0 

Industriområde 0.5 0.9 0 0 0 0 0 0 14.8 

Skogsmark 0.05 77.4 11.4 173 201 223 59.1 199 25.5 

Jordbruksmark 0.1 7.7 0 24.7 0 0 0 3.0 5.4 

Fritidshusområde 0.2 0 0.87 47.6 70.5 0 1.3 0 0 

Motorbana 0.4 0 0 0 0 19.3 0 0 0 

Återvinnings-
anläggning* 

0.05 0 0 0 0 0 0 19.1 21 

Total yta  87.8 12.3 244 270 240 60.4 222 66.7 

Viktad ᵠ  0.075 0.061 0.090 0.089 0.054 0.053 0.051 0.15 

Reducerad area  6.6 0.74 22 24 13 3.2 11 10 

*övervägande del av de vattenfraktioner som uppkommer inom SRV samlas upp i lakvattendammar och avrinner inte till 
omkringliggande mark.  

 

Tabell 3. Årsflöde (m3) och total fosforbelastning per år (kg) från varje delavrinningsområde (ARO). Årsflödet inkluderar 
både dagvatten och basflöde.  

ARO Årsflöde, m3 Årlig 
fosforbelastning, kg 

Största 
påverkanskällor 

ARO 1 120 000 m3 8  

ARO 2 16 000 m3 1  

ARO 3 360 000 m3 34 Fritidshusområde och 
jordbruk 

ARO 4  400 000 m3 34 Fritidshusområde 

ARO 5 310 000 m3 11  

ARO 6 76 000 m3 3  

ARO 7 280 000 m3 21 Återvinningsanläggning 

ARO 8 120 000 m3 31 Industriområde, 
återvinningsanläggning 

SUMMA 1 700 000 m3 143 kg  
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Den årliga belastning av fosfor är högst från delavrinningsområde 3, 4, 7 och 8 som ligger 
mellan 21- 34 kg fosfor per år och delavrinningsområde.  

Inom delavrinningsområde 3 och 4 ingår fritidshusområdet Gladö Kvarn vilket bedöms 
som den största påverkanskällan till fosforbelastningen. I Gladö Kvarn pågår utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp. Inom delavrinningsområde 7 bedöms Sofielunds 
återvinningsanläggning vara den störta påverkanskällan. I delavrinningsområde 8 ingår 
också Sofielunds återvinningsanläggning men även Gladö industriområde. Även 
jordbruksmarken bidrar med en betydande fosforbelastning ifrån delavrinningsområde 7 
och 8.  
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6 KÄLLOR TILL FOSFORBELASTNING INOM EBBADALSDIKETS AVRINNINGSOMRÅDE 

Nedanstående källor är identifierade som källor till fosforbelastning från Ebbadalsdikets 
avrinningsområde. Åtgärderna beskrivs i rapporten utifrån dessa markanvändningar 
samt utifrån en ”samlad åtgärd” för alla delavrinningsområden intill eller i Ebbadalsdiket.  

• Ebbadalsdiket – Åtgärder intill eller i Ebbadalsdiket beskrivs 

• Jordbruksmark – Åtgärder för fosforreduktion i jordbruksmark 

• Gladö industriområde – Åtgärder för fosforreduktion inom industriområdet 

• Gladökvarn. Kommunal VA- anslutning pågår. I föreliggande rapport beskrivs 
därför endast översiktligt beräknad fosforreduktion av denna åtgärd 

• Sofielunds återvinningsanläggning 

• Bräddningar från spillvattenledning och från Ebbadals pumpstation12- Åtgärder för 
fosforreduktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Under år 2016 genomfördes en utredning inom avrinningsområdet för Gladö industriområde som redogjorde för dagvatten, lakvatten och 

spillvattennätets kvalitet och eventuella bräddpunkter. Det framkom att det har skett bräddningar ifrån spillvattennätet och Ebbadals 

pumpstation. Därför föreslås åtgärd där möjlighet finns i dessa punkter. ” Dagvattenutredning för Gladö industriområde i Huddinge kommun. 

Johanna Rennerfelt, Marktema, 2016. 
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7 ÅTGÄRDER INOM EBBADALSDIKETS HUVUDFÅRA 

I Ebbadalsdikets huvudfåra, Figur 6, avleds vatten ifrån avrinningsområdet till Orlången. 
Enligt beräkningar i Stormtac är det årligen cirka 150 kg fosfor som avleds från 
Ebbadalsdikets huvudfåra till sjön Orlången. En åtgärd i Ebbadalsdikets huvudfåra är 
därför mycket högprioriterat. Uppströms liggande åtgärder nära källan utreds och föreslås 
också, se rubrik 9. Den beräknade fosforhalten i det vatten som rinner i Ebbadalsdikets 
huvudfåra är cirka 0,085 mg/l. I dagvatten räknas det som en lägre halt medan det i ett 
ytvatten eller vattendrag enligt Naturvårdsverkets gamla bedömningsgrunder från 1999 
räknas som mycket höga halter.  

      
Figur 6. Ebbadalsdiket. Foton från platsbesök, 20160519.  

 

Följande åtgärder har utretts:  

• Damm intill huvudfåran  

• Dikesdammar i huvudfåran (genom fördjupning och breddning)   
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7.1 Damm intill huvudfåran 

En damm har dimensionerats för att beräkna förväntad fosforreduktion per år 
(reningseffekt av andra föroreningar redovisas i bilaga 3). Dammen är tänkt att placeras 
intill huvudfåran, se Figur 7, så långt ner i avrinningsområdet som möjligt. Placeringen av 
lösningen är också gjord utifrån vetskapen att det ligger spillvattenledningar nedgrävda på 
”andra sidan” Ebbadalsdiket (se Figur 15). Av samma anledning faller också en placering 
av dammen vid hästhagen och ängsmarken intill Ebbadals pumpstation bort, då samma 
spillvattenledningar ligger i marken där också. En damm intill pumpstationen är troligtvis 
också svår att få till i praktiken då dammslänten riskerar att bli mycket platskrävande på 
grund av stora marknivåskillnader vid plats för damm och i skogsmarken.   

Vatten från Ebbadalsdiket leds in i dammen, samtidigt som huvudfåran får fortsatt delflöde 
och även fungerar som en brädd vid höga flöden. Figur 8 visar en schematisk skiss på 
dammen och den föreslagna principlösningen. Ett maximalt inflöde motsvarande ett 
medelregnsflöde (600 l/s) kan ledas in i dammen. Flöden större än så, ”bräddar” i 
huvudfåran. Huvudfåran kan förses med dämningsanordning för att öka uppehållstid och 
på så sätt även öka fosforreduktionen till Orlången. Genom att kunna ta in 600 l/s tas 90 
% av den årliga avrinningsvolymen från Ebbadalsdikets avrinningsområde in i dammen.  

 
Figur 7. Tänkt placering av dammen framgår i figuren.  
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Figur 8. Schematisk skiss på hur en damm intill Ebbadalsdiket skulle kunna anläggas.  
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Figur 9 visar den dimensionerade dammens anläggningsdata. Övre bilden är ett längdsnitt 
genom dammen medan den undre bilden visar ett tvärsnitt. Dammens permanenta 
vattenyta beräknas till 3 900 m2 och den permanenta vattenvolymen är 3 600 m3. 
Dammen får en reglervolym på 1200 m3 och en reglerhöjd på 0.30 meter. Permanent djup 
är 1,2 meter. För dammen har förutsatts ett maximalt utflöde från dammen på 600 l/s. 
Dammens längd blir cirka 100 meter, bottenbredd 29 meter och vid dammkrönet en 
bredd på drygt 40 meter.  

 
Figur 9. Anläggningsdata över dimensionerad damm. Övre bilden visar ett längdsnitt av dammen, nedre bilden ett 
tvärsnitt.  

7.1.1 Reningseffekt och beräknad fosforreduktion av damm intill Ebbadalsdiket 

Beräknad reningseffekt av fosfor i dammen är 36 %. Det innebär en fosforreduktion på 
55 kg per år. Reningseffekten av övriga föroreningar i dagvattnet redovisas i bilaga 3.  

Det finns dock risk för att reningseffekten kan vara överskattad dels på grund av att halten 
fosfor in i dammen är låg (sett ur ett dagvattenperspektiv) och även för att en stor del av 
den partikulära fosforn redan kan ha sedimenterat ”uppströms” i avrinningsområdet. 
Genom att ta vattenprover och analysera totalfosfor och fosfatfosfor kan andelen 
partikulärt fosfor fastställas.  

Om det är en stor andel löst fosfor finns möjlighet att installera kalkfilter i utloppsbrunnen 
till dammen. 

7.1.2 Kalkfilter 

Ett filtermaterial (kalk) kan fastlägga fosfor. Filtermaterialet ligger i en stor säck i 
utloppsbrunnen till dammen. Materialet kan bytas ut. De första resultaten från försöken 
som IVL Svenska Miljöinstitutet gör på några platser i Sverige visar på att 
avskiljningsförmågan hos de olika filtermaterialet varierar kraftigt. Mellan 33- 50 % 
renas i medeltal av totalfosforn i ingående vatten (i brunnen). Det är framför allt den 
inkommande fosforkoncentrationen och uppehållstiden i filtren som styr reningen13.  

 

 

 

                                                           
13 Hushållningssällskapet i Kristanstad. Ulf Hidås, vattenrådgivare.  
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7.2 Tre dikesdammar i serie i Ebbadalsdiket 

Ett alternativ till att anlägga en större damm intill Ebbadaldiket är att anlägga 
dikesdammar i det befintliga Ebbadalsdiket. Även här gäller att placera dammarna så långt 
ner i avrinningsområdet som möjligt, Figur 10 visar ett ungefärligt läge för de tre 
dammarna.  

Dammen anläggs genom att diket fördjupas och görs bredare vid tänkt damm. 
Utloppsbrunn eller dämningsanordning reglerar utflödet. Vattnet får en ökad uppehållstid 
och den partikelbundna fosforn kan sedimentera, se Figur 11 för schematisk skiss över 
åtgärden. Även denna lösning kan kombineras med kalkfilter som sätts i utloppsbrunnen i 
den dikesdamm som är längst nedströms. Naturligtvis kan kalkfilter sättas in i 
utloppsbrunnarna efter varje dikesdamm också, om det visar sig att behov finns och att 
effekten visar sig vara bra. Ett dike anläggs längs med Ebbadalsdiket som omhändertar 
stora flöden, men som även möjliggör omledning av vatten under anläggningstiden för 
dikesdammarna. För att kunna omhänderta ett 10-årsregn från avrinningsområdet bör 
diket vara 0,55 m djupt, 1, 5 meter i bottenbredd och 2,6 m bred i dikeskrönet (fem 
promilles lutning).  

 

 
Figur 10. Översikt över avrinningsområdet och tänkt placering av föreslagen åtgärd.  
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Figur 11. Schematisk skiss över tre seriekopplade dikesdammar i Ebbadalsdiket.  

 

Ebbadalsdiket 

Tre seriekopplade 
dikesdammar anläggs genom 
fördjupning och genom att 
diket görs bredare.  Dämning vid utlopp för 

ökad uppehållstid 

Bräddike 
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Ett maximalt inflöde motsvarande ett medelregnsflöde förutsätts tas in i varje dikesdamm. 
Regn större än så, bräddas förbi i ett dike som anläggs intill huvudfåran. Huvudfåran kan 
förses med dämningsanordning för att öka uppehållstid och på så sätt även öka 
fosforreduktionen till Orlången.  

Varje dikesdamms permanenta vattenyta beräknas till 1300 m2 och den permanenta 
vattenvolymen är 1200 m3. Dammarna får en reglervolym på 430 m3 och en reglerhöjd på 
0,3 meter. Permanent djup är 1,2 meter. För dammarna har förutsatts ett maximalt utflöde 
från dammen på 10 l/s (Qut 1) och 600 l/s (Qut 2). Figur 12 visar en de tre lika stora 
dammarnas anläggningsdata.  

 

Figur 12. Anläggningsdata över dimensionerad dikesdamm. Övre bilden visar ett längdsnitt av dammen, nedre bilden ett 
tvärsnitt.  

7.2.1 Reningseffekt och beräknad fosforreduktion av dikesdammar 

Beräknad reningseffekt av fosfor i de tre dammarna är 49 %. Det innebär en 
fosforreduktion på 74 kg per år. Detta förutsätter tre seriekopplade dikesdammar där 
varje damm är dimensionerad enligt Figur 12. Reningseffekt av övriga föroreningar i 
dagvattnet redovisas i bilaga 4. Att reningseffekten blir högre i de tre dikesdammarna 
jämfört med den större damm som beskrivits tidigare beror till största delen på att de 
hydrauliska förutsättningarna i de tre dammarna är bättre jämfört med en stor. Mer vatten 
kommer att uppehållas och renas i dikesdammarna och ”dödzonerna” bli mindre i 
dikesdammarna.  

Även i detta fall finns det dock risk för att reningseffekten är överskattad eftersom en 
betydande del av den partikulära fosforn kan ha sedimenterat uppströms i 
avrinningsområdet.   

För alla dammar som nämns i utredningen gäller att den tekniska utformningen av 
dammen är avgörande för dess slutgiltiga förmåga att reducera föroreningar. Till exempel 
kan en makadamvall eller en djuphåla anläggas i dammen för att öka sedimentering, stor 
andel växtlighet bidrar till ökad sedimentering och upptag av lösta föroreningar samt 
skapar goda förutsättningar för mikrobiologisk aktivitet i dammen.   

Drift- och skötsel av en befintlig damm påverkar också reningseffekten och det är viktigt 
att en drift- och skötselplan tas fram inför driftskedet för att upprätthålla reningseffekt på 
sikt.  
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8 ÅTGÄRDER FÖR FOSFORREDUKTION I JORDBRUKSMARK 
Fosforförlusterna från svensk åkermark är i genomsnitt ca 0,4 kg per hektar och år med 
en variation mellan 0,03- 1,5 kg per hektar och år14. På lerjord (vilket är jordarten inom 
Ebbadalsdikets avrinningsområde) är fosforförlusten från åkermark 0,5 kg per hektar och 
år.  

Inom Ebbadalsdikets avrinningsområde finns cirka 41 hektar jordbruksmark/betesmark. 
Marken utgörs främst av lerjord (enligt SGUs jordsartskarta). Det innebär ett årigt 
fosforläckage från hela jordbruksmarken på drygt 20 kg fosfor.  

Partikelbunden fosfor kan avges från jordbruksmarken både genom ytavrinning och 
genom sprickor i marken. Löst fosfor kan avges genom utlakning, men också genom 
ytavrinning. Mjäla- och lerjordar är de jordar som ger störst förluster av fosfor genom 
ytavrinning.  

Det finns flertalet olika åtgärder för att minska fosforförluster i jordbruksmark. Valet av 
åtgärder måste anpassas bland annat till jordart och topografi.  

Nedan beskrivs kortfattat de vanligaste metoderna och hur många kg per år som varje 
åtgärd innebär i fosforreduktion.  

Det är av extra vikt med åtgärd/er för den jordbruksmark som ligger intill Orlången, eller 
intill ett vattendrag som rinner till Orlången för att förhindra fosforläckage.  

8.1 Skyddszoner 

Skyddszoner är den vanligaste och mest kända skyddsåtgärden idag. En skyddszon 
utgörs av en kantzon i jordbruksmark/åkermark som anläggs för att förhindra 
fosforläckage till ett vattendrag, damm eller sjö. Skyddszonen är gräsbevuxen och den 
varken gödslas eller skördas. Åtgärden har befunnits vara i många fall en effektiv åtgärd 
mot fosforläckage. Effektiviteten varierar dock från en blygsam effekt i plan åkermark 
till mycket god effekt i terräng med större lutning där ytavrinning är hög (utan 
skyddszon). I aktuellt område är åkermarken plan med liten lutning och effekten skulle 
av denna anledning kunna bli lägre än schabloneffekten. Underlag till beräkningar som 
redovisas nedan är hämtade från VISS, åtgärdsbibliotek.  

Total åtgärdskostnad: 21 100 kr per hektar skyddszon. 

Beräknad fosforreduktion per år: 0.1 kg fosfor per hektar skyddszon (anläggs 2 m från 
vattendrag och är 6 m bred i medeltal). Enligt uppgift från Huddinge kommun är den 
verkliga effekten av åtgärden större än 0.1 kg fosfor per hektar då det 
beräkningsmässigt (i VISS) inte har tagits hänsyn till att skyddszonerna inte gödslas.  

Beräknad fosforreduktion = 0.1 kg*41 hektar= 4,1 kg Tot-P per år.  

Totalkostnad för åtgärd (inklusive produktionsbortfall)= 21 100 kr * 3,6 hektar 
skyddszon= 76 000 kr. Åtgärdens livslängd beräknas till 10 år.  

 

 
                                                           
14 Jordbruksverket. Jordbruksinformation 11-2010. Dammar som samlar fosfor.  
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8.2 Strukturkalkning 

Åtgärden är tillämpbar på lerjordar och innebär att kalk blandas in i leran. Kalk har en 
långsiktig positiv effekt på markens struktur. Struktureffekterna varierar med olika 
kalkningsmedel, givans storlek och jordtypen. Strukturkalk (bränd och släckt kalk) ger 
bättre struktur och mer växttillgänglig fosfor. Därmed minskar fosforläckaget från 
jordbruksmark. Kalken gör fosforn mer lättillgänglig för växterna genom att fosforn binds 
till kalciumjoner istället för exempelvis järn och aluminium. Strukturförbättringen är av 
stor betydelse eftersom den största delen av fosforläckaget sker genom partikulärt bunden 
fosfor som följer med dräneringsvattnet från erosion och liknande. Åtgärden har en 
beräknad livslängd på 15 år innan ny strukturkalkning behöver göras. Strukturkalkning 
bidrar också till förbättrat skörd.  

I SLUs försök vid Bornsjön har strukturkalkningen minskat fosfortransporten med 36 % i 
genomsnitt under 4 år. I ”Greppa Fosforns” pilotområde i Västmanland där nästan all 
åkermark strukturkalkades 2010 har fosforförlusterna de två år som gått sedan 
kalkningen utfördes minskat med 66 %.  

Beräknad reduktion av fosfor vid strukturkalkning per år inom Ebbadalsdikets 
avrinningsområde, 41 hektar * 0.15 kg15= 6,15 kg tot-P/år.   

Totalkostnad per hektar: 5000 kr per hektar16. För att strukturkalka åkermark inom 
Ebbadalsdikets avrinningsområde blir det då en totalkostnad på 205 000 kr (41 hektar 
*5000). I summan har ej intäkter i form av ökad skörd tagits med i beräkningen. 

Då ökad skördemängd tas med i beräkningen blir kostnaden istället 2835 kr per år och 
hektar (beräknad på 15 år).  För att strukturkalka åkermark inom Ebbadalsdikets 
avrinningsområde blir det då en totalkostnad på 116 000 kr.  

Underlag till beräkningar är hämtade från VISS.  

8.2.1 KRAV-certifiering 

De strukturkalkmedel som används inom konventionell odling är en blandning mellan 
bränd/släckt kalk och kalkstensmjöl. Dessa blandprodukter är inte godkända för 
ekologisk odling. Det pågår försök med så kallad ”ekokalk” på SLU i Uppsala17. Ekokalken 
är en restprodukt från stålindustrin som tros uppfylla kriterierna för KRAV-märkta 
jordbruksprodukter. I försöket undersöks huruvida ekokalk är lika effektiv som 
konventionella strukturkalkningsmedel, både kortsiktigt och långsiktigt.  

Enligt muntlig uppgift från Huddinge kommun är Jordbruket/jordbrukaren inom 
Ebbadalsdikets avrinningsområde KRAV- certifierad. Därmed kan åtgärd med strukturkalk 
ej tillämpas.  

8.3 Kalkfilterdiken 

Kalkfilterdiken definieras som sådana som anläggs i samband med nytäckdikning eller 
omtäckdikning på jordbruksmark (i lerjordar). Strukturkalk blandas in i jorden vid 
återfyllning av täckdiken. Den kalkinblandade jorden binder fosfor och ger dessutom en  
                                                           
15 VISS, åtgärdsbibliotek. Effekt av åtgärd= 0,5 kg/år (läckage från lerjord) * 0,30 (30 % reduktion))= 0,15 kg /år per hektar.  

16 VISS, åtgärdsbibliotek. Strukturkalkning. Antaget en kalkgiva på 8 ton/ha och ett pris på 500 kr/ton samt nedbrukningskostnad på 1000 kr.  

17 Ekokalk: Strukturkalkning för förbättrad markstruktur och minskade fosforförluster i ekologisk odling? Lägesrapport 2016-02-25 för projekt (Dnr 4.1.18-10955/13).  
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porös återfyllnad som förbättrar dräneringens funktion på täta lerjordar. 
Nettoreduktionen av totalfosfor bedöms till cirka 25 %. Åtgärdens kostnad beräknas 
utifrån den nationella schablonen från åtgärdsbiblioteket i VISS; 630 kr per hektar och år.  
Även för denna åtgärd gäller att den inte kan tillämpas i dagsläget då konventionell kalk 
inte räknas som en KRAV-märkt jordbruksprodukt.   

8.4 Kalkfilterbäddar  

Avskiljningsförmågan vid större operativa bäddar (20-70 m3 filtermaterial) har följts 
upp från fem operativa mätningar. För några av dessa har dock endast ett fåtal 
provtagningar hunnit göras sedan de togs i drift. I genomsnitt har avskiljningsförmågan 
varit 40 % för totalfosfor.   

8.5 Utbildning kring hantering av gödsel och spridning av gödsel 

Enligt uppgifter från Huddinge kommun18 sköter lantbrukarna inom Huddinge kommun 
sina åtaganden enligt lag väl. Därför förväntas en liten reduktion av fosfor vid extra tillsyn 
av gödselhantering. När det gäller spridning av gödsel på åkermark finns också 
begränsningar av tillförsel. Gränsvärdet är 22 kg totP/ha spridningsareal och år under en 
femårsperiod. Lagstiftning anger ett skyddsavstånd på 2 meter vid spridning av gödsel om 
området angränsar till sjö eller vattendrag.  

8.6 Stöd för åtgärder i jordbruk 

Det går att söka så kallad LOVA-bidrag, alternativt investeringsstöd från 
Landsbygdsprogrammet för strukturkalkning. Ersättningen är vanligtvis 40 % av 
kostnaden för kalken samt spridnings- och nermyllningskostnaderna. 

Miljöinvesteringsstöd kan sökas för anläggning av våtmarker och fosfordammar. 
Ersättningen är normalt 90 % av anläggningskostnaden. Miljöersättningen för 
skyddszoner är 3000 kr/ha och år. 

                                                           
18 Åtgärdsprogram för Orlången 2015-2021.  
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9 ÅTGÄRDER FÖR FOSFOREDUKTION INOM GLADÖ INDUSTRIOMRÅDE 

Industriområdet omfattar cirka 15 hektar. Inom Gladö industriområde bedrivs sedan 
50/60-talet bilskrotsverksamhet, metallåtervinning, svetsverksamhet m.fl. liknande 
verksamheter. Åt öster gränsar området till Holmträskvägen samt till högre liggande 
skogsklädda områden. Åt väst ansluter området delvis till Sofielunds 
återvinningsanläggning. Enbart från Gladö industriområde är fosforbelastningen cirka 
15 kg per år.  

I Gladö industriområde finns ett kommunalt dagvattenledningsnät i Hökärrsvägen. De 
flesta verksamhetsutövare är anslutna till dagvattenledningen antingen med dränering 
och/- eller via dagvattenbrunnar och ledning, eller via ytlig avvattning från fastighetsmark 
ut till Hökärrsvägen. Stena Recycling har ett internt reningsverk som renar dagvattnet 
som därefter återanvänds i deras verksamhet.  

Dagvattenledningen har sitt utlopp i punkten Y3. Y3 ligger inom SRV:s fastighet och är ett 
dike som förutom dagvatten från Gladö även mottar dagvatten från ytor inom SRV (ej 
hårdgjorda ytor). Diket avleder vatten vidare via trumma under SRVs infartsväg och vidare 
till ett vattendrag igenom skogsmarken. Från vattendraget leds vattnet vidare i riktning 
mot Ebbadalsdiket dit det också är anslutet.  

Punkten Y3 är också en av SRVs kontrollpunkter för ytvatten. Provtagning i punkten 
genomförs som stickprov två gånger om året. Analysresultat visar på förhöjda halter 
fosfor, kväve, TOC, samt för flertalet metaller.  

Tillgänglig yta på andra sidan av SRVs staket i skogen finns totalt cirka 1100 m2. 
Föreslaget läge berör dock ett naturreservat och huruvida en åtgärd blir genomförbar på 
den ytan är därför något som måste diskuteras internt inom Huddinge kommun. Frågor 
som i detta skede har identifierats och behöver utredas vidare är bland annat vilka 
begränsningar som gäller för markarbeten inom och intill naturreservatet, det 
spillvattenledningsnät som finns inom utpekat område kan behövas dras om alternativt 
utreda möjlighet för en anläggning ovan ledningen, beroende på dess vattengång.   

9.1 Damm för rening av fosfor  

En damm har dimensionerats för att utreda dess fosforreduktion per år. Dammen är tänkt 
att placeras efter att dagvattnet (och vatten från SRV) passerat provpunkt Y3, se Figur 13. 
Ett maximalt inflöde motsvarande ett dimensionerande flöde vid 10-årsregn tas in i 
dammen. 96 % av den årliga avrinningsvolymen från Gladö industriområde tas då in i 
dammen.  
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Figur 13. Ungefärligt läge för placering av åtgärd för omhändertagande av industriområdets dagvatten.  
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Figur 14 visar den dimensionerade dammens anläggningsdata. Övre bilden är ett 
längdsnitt genom dammen medan den undre bilden visar ett tvärsnitt av dammen. 
Dammens permanenta vattenyta beräknas till 1100 m2 och den permanenta 
vattenvolymen är 800 m3. Dammen får en reglervolym på 710 m3 och en reglerhöjd på 
cirka 0.60 meter. Permanent djup är 1,2 meter. Dammens längd blir cirka 50 meter, 
bottenbredd 11 meter och vid dammkrönet en bredd på drygt 25 meter.  

 

Figur 14. Längd-och tvärsnitt av den dimensionerade dammen inklusive anläggningsdata.  

 

9.1.1 Reningseffekt och beräknad fosforreduktion av damm  

Beräknad reningseffekt av fosfor i dammen är cirka 50 %. Det innebär en fosforreduktion 
på 7.5 kg per år. Detta förutsätter en damm dimensionerad enligt Figur 14. Reningseffekt 
av övriga föroreningar i dagvattnet redovisas i Bilaga 5. 
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9.2 Avsättningsmagasin  

För dagvattnet från industriområdet finns också möjlighet att rena dagvatten i ett sorts 
avsättningsmagasin, se Figur 15. Avsättningsmagasinet har hög reningskapacitet 
avseende partiklar, olja och lösta ämnen. Magasinet är utrustat med ett filterpaket där 
filtermaterialet kan anpassas efter de ämnen som är viktigast att reducera. 
Dimensionering av magasinet ger en volym av cirka 20 m3.  

Fördelen med denna lösning är att den är platseffektiv och anpassad för att klara av höga 
flöden, kostnadseffektiv och har hög reningseffekt. Lösningen renar i första hand 
dagvatten, men fördröjer inte dagvatten. Nackdelen är att lösningen kräver frekvent 
underhåll i form av rengöring av filter och slamsugning för att reningsförmågan ska 
upprätthållas och lösningen fungera som tänkt.  

  

 
Figur 15. Avsättningsmagasin i betong.  

 

9.2.1 Reningseffekt och beräknad fosforreduktion för avsättningsmagasin 

Beräknad reningseffekt av fosfor i avsättningsmagasinet är cirka 50 %. Det innebär en 
fosforreduktion på cirka 7.5 kg per år. Kostnad för ett avsättningsmagasin enligt 
beskrivna dimensioner är = 1 200 000 kr (anläggningskostnad ej inkluderad).  
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10 UTBYGGNAD KOMMUNALT VA I GLADÖ KVARN 

Gladö kvarn är ett fritidshusområde från 1940-talet som på senare år fått en allt högre 
andel permanentboende. Detta innebär en påverkan på omgivningen och att nya behov 
har uppstått i området.  

De enskilda avloppen i Gladö kvarn är inte anpassade för den ökade belastning som ett 
permanentboende ger och medför risk att mer eller mindre renat avloppsvatten släpps 
ut i Kvarnsjön eller direkt till Ebbadalsdiket.  

I området pågår därför nu utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Spillvatten från 
Gladö kvarn pumpas nu i en ny tryckledning till Ebbadals pumpstation.  

Inom området finns 440 stycken privatägda bostadsfastigheter19 varav hälften av 
fastigheterna utgörs av permanentboende och hälften av fritidshusboende. Då alla 
fastigheter i området ansluts till kommunalt VA beräknas fosforreduktionen per år bli 
cirka 30 kg, enligt beräkning nedan20.  

220 stycken hus för permanentboende. Det görs ett antagande att 100 % har godkända 
avlopp yngre än 25 år, d.v.s. sluten tank för WC och infiltrationsanläggning för BDT. 
Utsläpp av fosfor beräknas till: 0 kg/år. Fosforreduktion vid anslutning till kommunalt 
VA: 0. 

220 st fritidshus. Det görs ett antagande att 50 % av dessa, d.v.s. 110 stycken, har 
standard som ovan eller torrdass/mulltoa och liten vattenförbrukning i övrigt, d.v.s. 
utsläppet av fosfor beräknas till: 0 kg/år. Fosforreduktionen vid anslutning till 
kommunalt VA: 0 kg/år. 

Antas att övriga, d.v.s. 110 stycken, saknar godkänt avlopp. Utav dessa är 55 stycken i 
praktiken permanentboende i fritidsfastighet med normalt godkänt avlopp (enbart 
slamavskiljare). Fosforreduktion vid anslutning till kommunalt VA: 55*0,3421 = 18,7 
kg/år. 

Resterande 55 stycken är fritidsboende med icke-godkänt avlopp (enbart 
slamavskiljare). Fosforreduktion vid anslutning till kommunalt VA: 55*0,2622 = 14,3 
kg/år. Totalt för Gladö Kvarn blir då fosforreduktionen cirka 30 kg.  

En del av Gladö kvarns område avvattnas till Kvarnsjön innan det via Ebbadalsdiket 
avleds till Orlången. Det komplicerar beräkningarna om vilken mängd och vilken 
reduktion i fosfor per år som åtgärden ger i Orlången.  Kostnadsberäkning görs inte för 
den kommunala VA-anslutningen i Gladökvarn då åtgärden redan är finansierat och 
utbyggnad av kommunalt VA i Gladökvarn är påbörjad.  

                                                           
19 Enligt detaljplan, 2011. 
20 Beräkning erhållen från Huddinge kommun.  
21 VISS Åtgärdsbibliotek. Permanentboende med enskilt avlopp åtgärdat från normal skyddsnivå till kommunalt VA ger 
belastningsminskning med 0.34 kg/år tot-P per avlopp.  
22 VISS Åtgärdsbibliotek. Fritidsfastighet med enskilt avlopp åtgärdat från ”icke godkänt” till kommunalt VA ger 
belastningsminskning med 0.26 kg/år tot-P per avlopp.  
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11 LEDNINGSNÄTETS UTFORMNING 

I dagvattenutredningen för Gladö industriområde ingick att redogöra för dagvatten-, och 
spillvattennätets utformning samt redogöra för kända fel/problem. I Figur 16 visas ett 
ortofoto med dagvatten-, och spillvattenledningsnätet inritat. Den streckade röda linjen 
avser ungefärligt läge för spillvatten/lakvattenledning från Sofielunds 
lakvattenreningsverk. Lakvattenledningen ansluter till den kommunala 
spillvattenledningen ungefär i den punkt som bilden visar. Ledningen är inte inmätt och 
saknas för närvarande i Stockholm vattens ledningskartor, men den ska mätas in under år 
2016. I utredningen kunde konstateras att ledningarna är i god kondition (relinad 2010), 
men att en delsträcka av ledningsnätet kan vara underdimensionerad för dagens flöden. 
Berörd delsträcka är lokaliserad på ängs/åkermarken intill Ebbadalsdiket. Ett flertal 
gånger under de senaste åren har bräddat från spillvattenledningen vid den sträckningen, 
se Figur 16.  

 
Figur 16. Ortofoto över Gladö industriområde och Gladö kvarn där spillvattennätet framgår (röda linjer).  
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Dock uppger markägare att problem med marköversvämning på åkern har försvunnit 
sedan ledningen relinades 2010. Det är oklart om översvämningarna har försvunnit helt.  
Dagvattenledningsnät finns i Hökärrsvägen vilket avvattnar och avleder dagvatten från 
industrifastigheterna samt Hökärrsvägen i Gladö industriområde. Ledningsnätet mynnar i 
punkten Y3 (se Figur 13) och dagvattnet avleds därifrån till ett vattendrag som rinner 
genom skogen och via dike ansluter till Ebbadalsdiket. SRV har en provtagningspunkt för 
ytvatten i Y3 vilken påvisar föroreningar (provtagning i punkten genomförs som 
stickprover två gånger om året). Analysresultat visar på förhöjda halter av flertalet 
metaller och fosfor. Mer ingående information om spillvattennätet och 
dagvattenledningsnätet återfinns i rapporten ”Dagvattenutredning för Gladö 
industriområde”, Marktema 20160331.  

11.1 Bräddningar från Ebbadals pumpstation  

Tryckstegrings- och avloppspumpstationen i Ebbadal uppfördes på 70-talet och pumpar 
spillvatten från Ebbadal till Fornborgen via en 4.4 km lång sjöledning. Stationen tar emot 
spillvatten från Gladö industriområde, omvandlingsområdet Gladö kvarn, Sundby gård, 
samt angränsande fastighet. Även lakvatten från SRVs verksamhetsområde belastar 
spillvattennätet, vilket också utgör det huvudsakliga flödet till pumpstationen. Lakvattnet 
renas internt i Sofielunds avloppsreningsverk innan det avleds till det kommunala 
spillvattennätet. 

Från Ebbadals pumpstation avleds spillvattnet vidare till Henriksdals avloppsreningsverk 
för slutlig rening innan det avleds till recipienten Saltsjön.  

Ebbadals pumpstation byggdes om 2014-2015 och bland annat har pumpkapaciteten 
förbättrats i pumpstationen. Bräddningar kan dock fortfarande ske trots ombyggnation. 
Bräddningar av orenat spillvatten från Ebbadals pumpstation avleds till Ebbadalsdiket 
precis intill mynningen av Gladöviksviken i Orlången, se Figur 17. 

 
Figur 17. Ebbadals pumpstation. Bräddningar sker via den i figuren inringade bräddledningen.  
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Antal bräddningar eller mängd vatten per bräddning finns ej regelbundet dokumenterat, 
då övervakningssystemet ej har varit i funktion och det saknas historik i systemet.  
Bräddningar till Ebbadalsdiket har dock förekommit, men i vilken omfattning är alltså 
oklart. Övervakningssystemet kommer att bytas ut under år 2017, och i och med det så 
kommer det finnas bättre historik vad gäller bräddningar som har skett.  

För att ändå få en uppfattning om vilken årlig fosforbelastning som bräddat vatten från 
pumpstationen skulle kunna ge upphov till, görs ändå ett par antaganden och en 
överslagsberäkning.  Nedanstående beräkningar är dock osäkra både på grund av att 
bräddmängderna utgör en osäkerhetsfaktor, men även att halten fosfor i spillvattnet är 
osäker.  Spillvattnet utgör inte ett traditionellt spillvatten, utan består både av 
”traditionellt” spillvatten och adderat till detta även lakvatten från SRV. Lakvatten utgör 
övervägande del av flödena i spillvattenledningen.  

Lakvattnet renas internt i Sofielunds lakvattenreningsverk innan det ansluter till den 
kommunala spillvattenledningen.  

Utgående halter från Sofielunds lakvattenreningsverk = finns endast två värden att tillgå 
från 2015 som ger ett medelvärde av tot-P på 2, 86 mg/l23. Istället för att använda det 
värdet förutsattes att fosforhalten i spillvattnet motsvarar en genomsnittlig fosforhalt i 
orenat avloppsvatten på 5,6 mg tot-P/l24.  

Om det bräddar mellan 10 m3- 50 m3 per år ger det en fosforbelastning till Orlången på 
cirka 0,006 kg- 0,3 kg per år. Den beräknade belastningen kan anses som obetydlig i 
sammanhanget. Dock ska poängteras att bräddmängderna är osäkra och säkerligen kan 
variera kraftigt från år till år. Oavsett kapaciteten i pumpstationen så kan alltid tekniska 
fel uppstå och av den anledningen det bör finnas ett slutet uppsamlingssystem, t.ex. tank 
eller en torrdamm (en torrdamm kräver att en del av hästhagen tas i anspråk och 
arrendeavtal troligtvis måste sägas upp), för eventuella framtida bräddningar. Bräddat 
vatten kan därefter omhändertas och föras bort så att det ej belastar 
Ebbadalsdiket/Orlången. Ett slutet system som omhändertas orenat bräddvatten minskar 
fosforbelastning till Orlången med 0,006 kg- 0,3 kg per år.  

Totalkostnad för åtgärden är svår att bestämma då bräddvolymen är okänd. Om det antas 
att tanken ska rymma en bräddvolym av 3 m3 beräknas detta kosta cirka 85 000- 100 000 
kronor, vilket inkluderar både anläggningskostnad och materialkostnad.  

 

11.2 Bräddningar från spillvattenledning  

I utredningen ”Dagvattenutredning Gladö industriområde” beskrivs problemet med att 
flertalet bräddningar har skett i spillvattennätet. 

Ledningsnätet har vid ett flertal tillfällen de senaste åren blivit överbelastat, med 
bräddning som följd, se drabbad sträcka i Figur 18. Stockholm Vatten utförde en 
flödesmodellering av drabbad ledning25. Syftet var att undersöka ledningens 
flödeskapacitet och ta reda på vilka begränsningar av flöde från lakvattendammar (SRVs) 
och dylikt som bör sättas.  
                                                           
23 Miljöberättelse 2015 Sofielunds lakvattenreningsverk. Bilaga till årsrapport för SRV, 2015.  
24 Miljörapport, Stockholm Vatten 2013. Uppgiften gäller för Henriksdals avloppsreningsverk.  
25 PM. Gladö- Ledning från industriområdet. 21 oktober 2010.  
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Resultatet av modelleringen visade att problem med dämning uppstår där ledningen 
flackar ut på åkern efter passage under Holmträsksvägen. Resultatet överensstämmer 
med kapacitetsberäkningar för ledningarna. I utredningen gjordes också bedömningen att 
inkommande ledning till pumpstationen ej utgjorde en begränsning men att pumparnas 
kapacitet kan utgöra en begränsning.  

Utifrån modelleringen och beräkning av kapaciteter i ledningsnätet gjordes bedömningen 
att ett flöde på max 20 l/s kan tillåtas utöver ”rena” spillvattenflöden. Innan 
begränsningen spikas måste det dock utredas om det finns ytterligare flöden som 
tillkommer från annan verksamhet och som påverkar den begränsning som måste sättas.  

I framtiden kommer flödet att öka i spillvattenledningen när den planerade utökningen av 
Gladö industriområde har genomförts. Rena spillvattenflöden från befintliga och det 
planerade industriområdet är dock en mycket liten andel av det vatten som avleds i 
spillvattenledningen. Det största flödet utgörs av lakvatten från SRVs verksamhet. 
Ytterligare ökning i spillvattennätet är att vänta då SRV utökar sin verksamhet (en ökning 
från 250 000 m3/år idag till beräknad 350 000 m3/år). Detta skulle kunna innebära 
ytterligare bräddningar i framtiden om ingen åtgärd i ledningsnätet genomförs.  

Föreslagen åtgärd:  

Ett första steg är att utföra en flödesmätning i spillvattenledningen i den punkt där 
kapaciteten är begränsat för att registrera aktuellt flöde. Beroende på resultat av 
mätningen eventuellt vidta åtgärder för att öka ledningskapaciteten på berörda sträckor.  

 
Figur 18. Beräknad kapacitet (l/s) i spillvattenledningsnätet utifrån ledningslutning visas av färger och etiketter. Källa SVAB. 



   37  (44) 

 

12 SAMMANFATTNING AV UTREDDA ÅTGÄRDER OCH DESS FOSFORREDUKTION  

I Tabell 4 sammanfattas de åtgärder som har utretts. Totalkostnaden avser både material-
och anläggningskostnad. Observera att fosforreduktionen per åtgärd har beräknats 
fristående från varandra. (De tre dikesdammarna som föreslås anses dock vara en åtgärd 
och har räknats som seriekopplade). 

Av tabellen kan utläsas att en åtgärd i eller intill Ebbadalsdiket förväntas ge högst 
fosforreduktion, mellan 50- 75 kg fosfor per år. Det blir även den mest kostnadseffektiva 
lösningen. Till detta kan även skyddszoner i jordbruksmarken anläggas och/eller rening 
av dagvatten från industriområdet, som ju även innehåller många andra föroreningar. 
Trots att fosforbelastningen från bräddat vatten vid Ebbadals pumpstation till Orlången 
troligtvis (osäkerhet råder pga bristande underlag) är väldigt liten rekommenderas en 
sluten tank för uppsamling av framtida bräddningar.  

Rening av dagvatten från industriområdet kan motiveras genom att en åtgärd nära källan 
förhindrar spridning i grundvatten (via infiltration) och att vattnet via provtagning har 
visat sig ha ett tydligt reningsbehov.  

 
Tabell 4. Sammanfattning av föreslagna åtgärder, dess fosforreduktion (kg/år) och totalkostnad. Totalkostnad avser 
både material- och anläggningskostnad. Värden inom parentes avser min- maxbelopp för anläggningen.  

Åtgärd Fosforreduktion, 
kg per år 

Totalkostnad, kr Berör 
delARO  

Damm inom ARO för Gladö 
industriområde  

7.5 kg  800 000 kr26 

(600 000-950 000 kr) 

8 

Avsättningsmagasin Gladö 
industriområde 

7.5 kg 1 245 000- 1 400 000 
kr27 

8 

Införsel av skyddszoner 
Jordbruksmark  

3.6 kg 76 000 kr28 1, 3, 7, 8 

Damm intill Ebbadalsdiket  55 kg 1 900 000  

(1 300000- 2 900 000) 

ALLA 

3 dikesdammar i Ebbadalsdiket 74 kg 2 100 000 kr 

(720 000- 5 700 000) 

ALLA 

Sluten tank för bräddvatten från 
Ebbadals pumpstation 

0.006-0.3 kg 85 000 – 100 000 kr 2 

VA-anslutning Gladö kvarn 30 kg Redan finansierad och 
pågående åtgärd 

4 

 

                                                           
26 Kostnad för de olika dammalternativen är beräknade i Stormtac, version 201602.  

27 Kostnaden framtagen just för den storlek på avsättningsmagasin som behövs för Gladö industriområde. Avser material-och anläggningskostnad. Anläggningskostnad 

varierar mycket beroende på platsens lokala förutsättningar.  

28 VISS, åtgärdsbibliotek.  
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12.1 Driftskostnader 

Förutom kostnad för anläggning och material tillkommer drift- och skötselkostnader för 
anläggningarna som visas nedan.  

Damm- Driftkostnaden är uppskattad till ca 30-50 000 kr/år. Kostnader som tillkommer är 
borttagning av sediment (ca vart 10e-30e år), men det saknas erfarenhet av denna kostnad. 
Grovt uppskattat kan en sedimentborttagning kosta några hundra tusen kronor men beror 
på bottenmaterial, sedimentdjup, möjligheter att tömma dammen m.m. 

Sluten tank- tömning av sluten tank med sug- och spolbil debiteras per timme och kostar på 
SRV 1270 kr/timme. Till detta tillkommer en behandlingsavgift per kbm tankvolym på 128 
kr/m3.29 

Avsättningsmagasin- Driftskostnad avser byte av filter och slamtömning, vilket 
rekommenderas ske en till två ggr per år. Den redovisade kostnaden avser ett filterbyte och 
en slamtömning och är uppskattad till cirka 15 000 kr.   

Skyddszoner: total årskostnad: 2600 kr/ha/år. Gäller oskördade skyddszoner intill 
vattendrag.  Uppgiften är hämtad från VISS. Det framgår inte hur kostnaden har beräknats i 
VISS. 

 

12.2 Uppföljning av genomförd åtgärd 

Efter genomförandet av åtgärder är det viktigt att följa upp åtgärdens fosforreducerande 
effekt – och även övriga föroreningars effekt. Detta för att säkerställa att åtgärden uppnår 
minst önskad reningseffekt. Åtgärden kan med fördel följas upp under flera års tid om 
ekonomisk möjlighet finns till det. I vissa fall kan det finnas möjlighet till att söka bidrag för 
provtagning och även för genomförande av åtgärder som minskar övergödning (t.ex. LOVA- 
bidrag som Länsstyrelsen ansvarar för).  
Drift- och skötselplaner bör upprättas för de olika anläggningarna som säkerställer att 
anläggningarna får den skötsel som krävs för att på lång sikt skapa förutsättningar för en 
bra reningseffekt.  
 

 

 

                                                           
29 Taxa slamhämtning enbostadshus och fritidshus, 2016. SRV Återvinning.  
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13 SOFIELUNDS ÅTERVINNINGSANLÄGGNING 

Sofielunds återvinningsanläggning har pekats ut som en verksamhet som påverkar 
närmiljön negativt. Sofielund har tidigare haft problem med sin hantering av lakvatten 
och dagvatten som vid läckage och bräddningar rinner ut i Orlången via Kärrsjöbäcken 
och Ebbadalsdiket. Länsstyrelsen bedriver tillsyn på verksamheten.  

Förutom läckage och bräddningar finns det också risk för att deponiernas bottentätskikt i 
botten inte är helt täta och heller inte det övre tätskiktet vilket gör att föroreningar från 
deponierna kan avledas till närmiljön.  

Pågående provtagningar inom ramen för SRVs kontrollprogram visar på att de flesta 
provtagningspunkterna både vad gäller ytvatten och grundvatten är påverkade av 
verksamheten. Provtagningspunkterna för ytvatten redovisas under rubrik 14.1 medan 
provtagningspunkterna för grundvatten redovisas under rubrik 14.2.  

I och med att Länsstyrelsen bedriver tillsyn av SRVs verksamhetsområde (och Huddinge 
kommun utanför SRVs verksamhetsområde) är det också deras ansvar att följa upp och 
kontrollera att SRV i möjligaste mån förhindrar spridning av föroreningar.  

Det är viktigt att:  

• SRV åläggs att följa upp förhöjda föroreningshalter i provpunkter och ta fram 
åtgärdsförslag samt genomföra åtgärderna därefter 

• SRV bör uppdatera och digitalisera sina ledningskartor över ledningssystemen så 
att endast befintliga ledningar framgår med dimension och vattengångar 

• SRV bör se till att orenat lakvatten aldrig bräddar ut till spillvattenledningsnätet 

• SRV bör aldrig brädda till ytvattenområde eller dagvattensystem 

• Begränsa utsläpp i möjligaste mån och vid behov av rening så ska det göras så 
nära uppkomstkällan som möjligt 



   40  (44) 

 

14 PÅGÅENDE PROVTAGNING INOM AVRINNINGSOMRÅDET 

I uppdraget ingår att sammanställa var provtagning sker inom Ebbadalsdikets 
avrinningsområde. Vidare ska provtagningar föreslås om det bedöms att behov finns för 
det. Pågående provtagningar inom området utförs av SRV och Swerock, enligt 
kontrollprogram.  

14.1 Provtagning ytvatten 

I Figur 19 visas ytvattenprovtagningspunkterna som SRV har i sitt kontrollprogram. Y0 är 
en kontrollpunkt som representerar opåverkat ytvatten (i Kärrsjöbäcken).   

Sammanfattningsvis bedömer Alcontrol i sin utvärdering att kontrollpunkterna för 
ytvatten Y1 och Y2 ej är påverkade, eller obetydligt påverkade, medan övriga 
kontrollpunkter Y3, Y4, Y7, Y21 och Y23 bedöms vara tydligt påverkade jämfört med 
naturliga bakgrundshalter. Vissa av kontrollpunkterna har andra verksamheter utsläpp 
till (Y21 och Y23 har Swerock som kontrollpunkter. Men det råder en osäkerhet kring om 
Swerock har avrinning till dessa punkter idag). 

Genom kontrollprogrammet kan miljöpåverkan från verksamheten utvärderas och 
kompletterande skyddsåtgärder föreslås. År 2016 genomförs anläggning av 
uppsamlingsdiken från deponi 2 så att ytavrinnande vatten från deponin ej når omgivande 
mark.  

Deponi 1 (deponering på platsen startades 1939 och sluttäcktes år 1977) omfattas av 
tidigare lagstiftning angående både bottentätskikt och hur sluttäckning ska genomföras. 
Som konsekvens av detta är den ej lika tät vare sig i botten eller i tätskiktet, vilket gör att 
mer lakvatten bildas i denna deponi och mindre ytavrinnande vatten. Bottentätskiktet 
tillåter med stor sannolikhet infiltration till grundvattnet.   

Vid punkten Y21 och Y23 har även Swerock provtagningspunkter.    
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Figur 19. Provtagningspunkter för ytvatten.  

 

14.2 Grundvattenprovtagning 

I Figur 20 visas SRVs grundvattenprovtagningspunkter. Rosa markerade punkter är de 
som ingår i 2015 års provtagning. I årsrapport från 2014 framgår att i de allra flesta 
provtagningspunkterna för grundvatten är det på något sätt påverkat av 
verksamheten/verksamheterna som bedrivs i närområdet.  
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Figur 20. Provtagningspunkter för grundvatten som ingår i SRVs kontrollprogram. Rosa markerade punkter är aktuella 
under 2015 års provtagning. (Bilden visar ett ungefärligt läge på DB4).  

 

DB4 är en dräneringsbrunn som avleder grundvatten under uppsamlingsdammar vid 
reningsverket (damm 1- 6). Analyser av vattnet visar en tydligt förhöjd 
salthalt/konduktivitet jämfört med ett naturligt opåverkat yt-eller grundvatten. Vattnet 
visade sig också vara mycket grumligt och med mycket höga halter av organiskt material 
och kraftigt förhöjda fosforhalter. Enligt SRV har de haft ett läckage från den damm som 
innehåller renat lakvatten. Detta läckage är åtgärdat, vattnet som går ut i DB4 är också 
omkopplat till spillvattenledningen från reningsverket tills vidare.  

Dräneringen i sig hanterar dock en mycket liten mängd vatten då det regnvatten som 
kommer ner vid reningsverket kommer ner direkt i dammarna. 
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15 FÖRESLAGNA PROVTAGNINGAR INFÖR FORTSATT ÅTGÄRDSARBETE  

•    Bestämma dikeskapaciteten i Ebbadalsdiket och framtida flöde i diket då 
Gladökvarn är utbyggt. Är dikeskapaciteten tillräcklig? 
 

•    Flödesmätning och provtagning av fosforhalter i Ebbadalsdiket (både tot-P och 
PO4- P. Inför projektering av åtgärd behövs dessa uppgifter så att dimensionering 
görs på korrekt sätt. Osäkert vad gäller flöde idag då dammluckan i Kvarnsjön 
regleras manuellt vid behov.  

 
•    Geoteknisk undersökning av lermarken vid tänkt plats för åtgärd. Förutsatt att 

åtgärden anses genomförbar. Det är av intresse att få redan på följande: 
grundvattennivåer (högsta grundvattennivå), lerlagrets tjocklek vid plats för 
damm, svar på frågan hur djupt schakt kan göras utan att lerlagret penetreras 
och risk för bottenupptryckning, och grundvatteninträngning sker.  
 

• Flödesproportionell provtagning i punkt Y3 som tar emot dagvatten från Gladö 
industriområde. För att få kontroll på både flöde och halter. Efter provtagning 
(stickprover, 2 ggr/år) har det framkommit att det är höga föroreningshalter i 
vattnet. Rätt provtagningsmetodik för dagvatten är flödesproportionell 
provtagning vilket rekommenderas vid denna punkt för att verifiera tidigare 
provtagningsresultat. Reningsåtgärd för detta vatten kan komma att föreslås och 
dimensioneras beroende på resultat av provtagning. Rekommenderade ämnen att 
provta är metaller (bly, koppar, zink, kadmium, krom, nickel, kvicksilver), 
näringsämnen (fosfor och kväve), olja, suspenderad substans BaP 
(Benso(a)pyren) och konduktivitet. Oftast brukar analysföretagen erbjuda 
”paketpriser”.  

• Flödesproportionell provtagning i eller omkring punkt Y23. Höga flöden noterades i 
bäcken vid inventering. I och med att SRVs provtagning även visar på höga halter 
av både kväve, fosfor och metaller rekommenderas provtagning för att kunna 
räkna på årlig föroreningsbelastning till Orlången från bäcken.  

• Flödesmätning i spillvattenledning i den punkt där det tidigare har bräddat. I samma 
punkt är kapaciteten runt 23 l/s. Syftet med föreslagen flödesmätning är att kunna 
mäta det verkliga flödet i ledningen i den punkten för att utreda eventuellt behov av 
att öka kapaciteten i ledningen.  

 

Huddinge kommun föreslår även följande provtagning:  

Provtagning av bottenslam i rinnsträckningen från Y3 till Ebbadalsdikets utlopp. 
Samt vattendraget från lakvattenbehandlingsanläggningen till Ebbadalsdikets 
utlopp. Provtagning avseende föroreningar relaterade till lakvatten och de andra 
verksamheter som finns i Gladö indomr. För att kunna riskbedöma hanteringen av 
slam från dikesbottnar. Dikesbottnar kan behöva rensas från förorenat slam, såvida 
föroreningarna inte har spolats bort. 
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15.1 Åtgärder 

• Mäta in utloppsledning från Sofielunds lakvattenreningsverk samt anslutningspunkten till 
det kommunala spillvattenledningsnätet.  
 

• Filma anslutningspunkt från SRV till dagvattenledningsnät i Hökärrsvägen. Enligt uppgift 
från SRV är ledningen proppad, men det vore bra att säkerställa detta.  

• Provpunkt Y21 och Y23 visar på höga föroreningshalter av bland annat kväve och 
fosfor (kan utläsas i SRVs årsrapport 2014, samt i Årsrapport 2014 från Swerock). 
Åtgärder nära källan till dessa föroreningar bör sättas in. Till exempel är troligtvis 
sprängning en källa till förorening av kväve i bäcken, som kommer från odetonerat 
sprängmedel. Åtgärd: Ställa högre krav på rening av lakvatten som uppkommer vid 
deponi (Swerocks verksamhet).  

 

 

16 SLUTSATSER  

Utredningen visade att Ebbadalsdikets avrinningsområde årligen tillför cirka 150 kg fosfor 
till sjön Orlången. De största föroreningskällorna är Gladö Kvarn, Gladö industriområde, 
Sofielunds återvinningsanläggning samt jordbruket. Det finns en stor osäkerhetsfaktor i 
hur stor del av fosforbelastningen som Sofielunds återvinningsanläggnings står för.  

För att minska fosforbelastningen till Orlången föreslås att antingen dikesdammar anläggs 
i Ebbadalsdikets huvudfåra eller att en dagvattendamm anläggs intill Ebbadalsdikets 
huvudfåra, så långt ner i avrinningsområdet som möjligt. På så sätt kan 
fosforbelastningen minska med mellan cirka 50-70 kg fosfor beroende på val av 
anläggning. Dikesdammar ger störst reduktion med drygt 70 kg per år. Förutom en åtgärd 
i eller intill huvudfåran rekommenderas också en uppströms anläggning nära källan för 
rening av dagvatten från Gladö industriområde samt att ett slutet uppsamlingssystem 
anordnas för bräddvatten vid Ebbadals pumpstation.  
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