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1  I n l e d n i n g  

Denna rapport bygger delvis på tidigare rapporter och annat material. Det material som ligger 

som underlag för denna rapport är: 

 

 Atkins. 2016. Utredning av Kyrkdammen. Stockholm. 

 Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, Naturvårdsavdelningen, Huddinge 

Kommun. 2009. Växter och djur i Fullersta kvarndamm, Källbrinksdammen och 

Kyrkdammen längs Fullerstaån (Gömmarbäcken). Huddinge 

 Huddinge Kommun. 2015. Åtgärdsplan för Trehörningen 2015-2021. Stockholm 

 Svenskt Vatten. 2004. Dagvattendammars avskiljningsförmåga – påverkande faktorer 

och metodik för bedömning – VA-Forsk rapport 2004-11. Stockholm 

 Hallberg, M. Larm, T. 2008. Design methods for stormwater treatment – Site specific 

parameters. Edinburgh. 

 Sweco Environment. 2013. Översiktlig dagvattenutredning av Fullerstaåns 

avrinningsområde. Stockholm 

 Barrett, Michael E. 2004. Retention Pond Performance: Examples from the International 

Stormwater BMP Database. Austin. 

 Ramböll. 2016. Åvägen – Breddning av gång- och cykelväg. PM Geoteknik. Stockholm 

 StormTac databas version v17.1.3 för föroreningsberäkningar 

 Dwg-filer med höjder och planutformning över befintligt område. 

 

 
Figur 1: Fotografi över del av Fullerstaån där fördamm för Kyrkdammen planeras. Structor Mark 2017. 
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1.1 Bakgrund 

Denna PM behandlar en tänkt fördamm till Kyrkdammen placerad i den delen av Fullerstaån 

strax innan Fullerstaåns inlopp till Kyrkdammen. Fullerstaån är en del av Tyrestaåns och 

Trehörningens avrinningsområde och sträcker sig mellan sjön Gömmaren och sjön 

Trehörningen. 

Trehörningen är den sjö som är recipient för vattnet i Fullerstaån och är sedan 2017-02-23 en 

vattenförekomst med statusklassning. Kvalitetskrav enligt miljökvalitetsnormerna är god 

ekologisk status till år 2027 och god kemisk ytvattenstatus till år 2015 med undantag för ämnen 

där det saknas tekniska förutsättningar att åtgärda föroreningarna. I dagsläget har 

Trehörningen statusbedömningen måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 

 

Huvudfokus för de åtgärderna upptagna för Fullerstaåns tillrinningsområde i 

åtgärdsprogrammet för Trehörningen är planerade i och kring Kyrkdammen men man 

planerar även att anlägga en dagvattenanläggning innan Fullerstaåns utlopp i Trehörningen. 

Atkins tidigare rapport av Kyrkdammen utreder dessa åtgärder där en fördamm till 

Kyrkdammen är en föreslagen åtgärd för att minska belastningen av näringsämnen till 

Trehörningen. Fördammen är en av de åtgärderna upptagna i Huddinge kommuns 

miljöbarometer för Trehörningen. Denna PM är en fördjupande förstudie för fördammen som 

Structor Mark Stockholm AB gör på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall.  

 
Figur 2 Tyrestaåns Sjösystem. Gömmaren, Fullerstaån samt Trehörningen markerat i rött. Ursprunglig bild 
skapad av Johan Fredriksson, tillgänglig och modifierad under licens CC BY-SA 3.0. 
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Figur 3 Kyrkdammens placering mellan Trehörningen och Gömmaren. Länsstyrelsens webbGIS. 

 

 
Figur 4 Fördamms placering vid Kyrkdammen. Länsstyrelsens webbGIS. 

1.2 Avgränsningar 

Denna PM syftar endast till att utreda förutsättningar och genomförande av en fördamm till 

Kyrkdammen med tillägget att fördammen inte ska försämra möjligheterna att undvika 

översvämningar upp och nedströms fördammen. Huvudsyftet med fördammen är att uppnå en 

hög reningsgrad av fosfor varför fokus i utformning kommer vara med hänsyn till reningsgrad 

av fosfor. 

Gömmaren 

Trehörningen 

Kyrkdammen 
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Frågor kring Kyrkdammens funktion och eventuella åtgärder är upptagna i tidigare rapport av 

Atkins.  
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2  F ö r u t s ä t t n i n g a r  d a m m u t f o r m n i n g  

För att uppnå en optimal reningsförmåga i en dagvattendamm måste en rad olika aspekter 

beaktas. Dessa är förknippade med hur föroreningar transporteras, reagerar och produceras i 

en vattenmiljö; hur vattnet rör sig inom dagvattendammen och hur länge det är där; vilka 

typer av växter, djur och jordarter som finns i och kring dagvattendammen. Hur pass förorenat 

det dagvatten som rinner in i dammen är påverkar vilken grad av avskiljning man får, 

förändringar i föroreningsgraden i inkommande dagvatten uppströms planerad fördamm är 

en faktor som det inte tas någon hänsyn till i dessa beräkningar. 

2.1 Geometrisk utformning 

För att uppnå en hög reningsgrad i en dagvattendamm är det viktigt att dess volym utnyttjas 

till max och att vattnet flödar jämt genom hela dammen. Stora skillnader i vattenhastigheter 

och flöden för olika delar i dammen kan innebära att det skapas turbulens och uppvirvling av 

bottensediment, för låga hastigheter och helt stillastående vatten skapar en syrefri miljö där 

föroreningar kan skapas. Det måttet som används för att mäta en damms effektivitet avseende 

hur stor del av dammen volym som omsätts kallas för hydraulisk effektivitet, den hydrauliska 

effektiviteten varierar mellan 0-1. Ett värde 0 representerar ett teoretiskt obehindrat flöde 

mellan in- och utlopp med ingen uppehållstid alls. Ett värde 1 representerar ett helt pluggat 

flöde i laboratoriemiljö. När man utformar en damm vill man få ett värde som kommer så nära 

1 som möjligt utan att bli 1 då dammen vid ett värde av 1 blir helt stillastående och i 

förlängningen syrefri i botten. 
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Figur 5 Beräknat strömningsmönster i Bäckaslövsdammen. Figur 4-4 i VA-Forsk rapport 2004-11. En damm med 
en låg hydraulisk effektivitet. På bilden syns hur de östra delarna i fördammen samt huvuddammen har en väldigt 
låg strömningshastighet i relation till den västra delen. Denna del av dammen utnyttjas knappt för rening då den 
ej har någon genomströmning. Det skapas även en virvel nära utloppet där vatten med olika hastigheter möts 
vilket riskerar uppvirvling av bottensediment. 

 

Enligt tidigare undersökningar1 så uppnås en högre hydraulisk effektivitet i långsmala 

dammar där både in- och utlopp är placerat centriskt i respektive ände av dammen. En damm 

med centriskt placerade in- och utlopp där bredd:längdförhållandet överstiger 5 har en 

hydraulisk effektivitet över 0.9. Ifall dammen ej kan utformas långsmal bör in- och utlopp 

placeras närmre respektive långsida. Utöver planutformningen finns ett antal ytterligare 

åtgärder som förbättrar den hydrauliska effektiviteten; en försedimentering för att avskilja de 

grova sedimenten och fördela flödet; åtgärder vid både inlopp och utlopp som minimerar 

virvlingseffekter som kan uppstå när ett stort flöde ansluter i en punkt; åtgärder för att stoppa 

och jämna ut vattenhastigheten över hela dammen exempelvis växter eller andra hinder. 

 

                                                                 
1 Dagvattendammars avskiljningsförmåga – påverkande faktorer och metodik för bedömning. VA-
Forsk rapport 2004-11 
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Figur 6 Exempel på hur vattenflödet förändras i en damm ifall grundare växtzoner anläggs i mitten av dammen 
för att skapa ett större motstånd centriskt. T.v. kortaste vägen för vattnet rakt mellan in- och utlopp, lägre 
utnyttjande av dammvolymen mot kanterna. T.h. grundare växtzon skapar större motstånd centriskt i dammen 
och tvingar mer flöde ut mot kanterna för ett högre utnyttjande av dammens volym. Structor 2017. 

 

En annan påverkande faktor för reningsgraden som beror på den geometriska utformningen 

av dammen är den uppehållstid som nås, direkt beroende av vilken volym som kan uppehållas 

i dammen. För att nå en hög utnyttjandegrad av volymen måste vattnet fördröjas i dammen. I 

laboratorieförsök med en hydraulisk effektivitet på 1 så uppnås en reningsgrad för totalt 

suspenderat material på 50 % de första 6-12 timmarna, effekten är sedan avtagande för att nå 

75 % reningsgrad efter 24 timmar uppehållstid.2 Efter 24 timmar är effekten kraftigt 

avtagande då de partiklarna som finns kvar är för små för att kunna sedimentera. För fosfor är 

dock förhållande mellan uppehållstid och reningsgrad inte lika avtagande efter 24h då 

fosforreduktion i dammar har en högre korrelation med hur stor fördröjningsvolym dammen 

har i förhållande till medelregnet i uppmätta dammar3, en stor fördröjningsvolym i förhållande 

till medelregnet har linjär korrelation med uppehållstiden. Denna ökade reduktion av fosfor 

gäller det lösta fosforet och man tror att det främst beror på en ökad exponering mot växter 

och alger vilka tar upp löst fosfor. Reduktionen av totalfosfor är dock marginell då andelen löst 

fosfor relativt andelen partikelbundet fosfor är väldigt liten, men detta samband kan vara 

starkare i de fall andelen löst fosfor är högt. Det partikelbundna fosforet är direkt beroende av 

reningsgraden på totalt suspenderat material.4 

 

2.2 Föroreningsreduktion Fosfor 

Fosfor förekommer i två former i det dagvatten som når den tänkta fördammen. Antingen 

bundet vid partiklar där fosfor renas genom en sedimentering av partiklarna, eller löst i 

vattnet som fosfatfosfor som kan tas upp av växter och alger. I syrefria vattenmiljöer så får 

                                                                 
2 Design methods for stormwater treatment – Site specifik parameters. Dr. T Larm, Dr. M Hallberg. 
3 Retention pond performances: Examples from the International Stormwater BMP Database. 
Michael. E. Barrett. 
4 Retention pond performances: Examples from the International Stormwater BMP Database. 
Michael E. Barrett. 
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man en produktion av fosfatfosfor i det organiska bottensedimentet, varför det är viktigt att en 

damm utformas för att minska risken att vatten blir stillastående i botten. När organiska 

material fermenteras i den syrefria miljön i dammbotten så skapas fria fosfatjoner ���
��.5 

Partikelbundet fosfor är mycket enklare att rena än det lösta fosforet som i dammar endast 

renas med hjälp av växter vid en vanlig dammutformning utan specialinsatser i form av 

exempelvis filter eller aluminiumbehandlingar av botten. Reningen av det lösta fosforet 

varierar mycket över året med växtligheten. 

 

Övriga åtgärder i dagvattendammar som påverkar fosforreduktionen 

som ökar fosforreduktionen  som minskar fosforreduktionen 

Damm ska vara max 2.8 m djup för att 

undvika stratifiering och syrefattiga 

förhållanden 

Behov av gödning av växter både vid plantering 

och vid underhåll 

Damm ska vara minst 1.2 m djup för att 

undvika oönskad växtetablering 

Landskapsgestaltning som drar till sig gäss och 

sjöfågel genom träd, buskar och annan 

undervegetation i strandzonen 

Utforma med grunda zoner och 

våtmarksområden för att öka plankton- 

och växtupptag 

Bottenutlopp där sediment kan spolas ut 

Kombinera damm och våtmark Öppna kanaler där sediment kan spolas ut 

Lång strandlinje bromsar flöde och 

möjliggör för fler växter 

 

Tabell 1 Övriga punkter avseende dimensionering av dagvattendammar som påverkar fosforreduktionen. 
Utredning av Kyrkdammen. Atkins. 

 

2.3 Geoteknik 

För det närliggande projektet där en GC-väg ska anläggas längs med Åvägen har en mängd 

geotekniska undersökning genomförts. De undersökningar som är genomförda bedöms vara 

av tillräcklig omfattning för att även kunna bedöma de geotekniska förutsättningarna i detta 

projekt.  

 

Jordarterna i området kring Fullerstaån i den sträckningen där fördammen planeras att 

anläggas består i första hand av ett tunt lager torv, cirka 0,5 - 1 m i mäktighet. Närmare Åvägen 

finns det fyllning/överbyggande för en GC-väg. Under torven finns ett lager postglacial lera 

som varierar mellan 11 - 18 m i mäktighet. För ytterligare redovisning av jordlager se bilaga 5.  

 

Botten för fördammen kommer ligga på en sådan nivå att all torv kommer att schaktas bort 

med föreslagen utformning.  Upptäcks vid schaktningen torv under planerad dammbotten 

                                                                 
5 Hur fosforbindningen i Östersjöns bottensediment kan förbättras. Rapport 5914. Januari 2009. 
Naturvårdsverket. 
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skall också denna schaktas bort och ersättas med uppschaktad lera. Lerlagret är tillräckligt tät 

för att tätskikt/geomembran inte erfordras på botten och dammsidor. Lerlagret är också 

tillräckligt mäktigt för att någon risk för bottenupptryckning inte föreligger. Det är först vid en 

schaktbotten på +12 - +13 m som risk för bottenupptryckning föreligger. Då avståndet till 

kringliggande vägar och belastningar är tillräckligt stort finns ingen risk för skjuvning i 

dammen även vid framschaktande torrt av den östra delen. 

 

Planerad släntlutning 1:3 innebär ingen risk för lokala skred eller erosion av dammens slänter.  

2.4 Slutsats utformning damm 

Med hänsyn till tidigare rubriker kan man dra ett antal slutsatser om hur en fördamm till 

Kyrkdammen bör utformas för att uppnå en maximal reningsgrad av fosfor. 

 

 Homogen långsmal utformning med centriska in- och utlopp 

 Så hög permanent volym som tillåts givet förutsättningar för en högre reningsgrad av 

löst fosfor (minst 1.2m max 2.8m djup) 

 Lång strandlinje med växtzon för högre upptag i växtlighet 

 Fördamm i fördammen både för att få bort de grövsta sedimenten men också för att 

lugna ner inflödet av vatten och minimera risken för uppvirvling av bottensediment 

 Uppehållstid upp till 24h för att maximera rening av totalt suspenderat material 

 Minimera risken för stillastående vatten 

 Ingen risk för bottenupptryckning och inga behov att täta botten 

 För alternativet damm 5200 m² måste utlopp skyddas mot erosion, ändras utloppets 

placering försämras den hydrauliska koefficienten för dammen. 
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3  F ö r o r e n i n g a r  

3.1 Förutsättningar föroreningar fördamm 

Enligt den översiktliga dagvattenutredningen av Fullerstaån så står Fullerstaån för cirka 50-60 

% av belastningen till Trehörningen. Antaget den mängd fosfor beskrivet i Åtgärdsplan för 

Trehörningen så innebär det att mängden fosfor årligen i Fullerstaån som når Trehörningen är 

mellan 330-540 kg/år. Dock ligger delar av avrinningsområdet nedströms Kyrkdammen och 

den översiktliga dagvattenutredningen av Fullerstaån pekar på att fosforbelastningen på 

Kyrkdammen från Fullerstaån är cirka 127 kg/år, i utredning av Kyrkdammen av Atkins har 

denna siffra uppdaterats till 160 kg/år. 

 

Ämne Inlopp till 

Kyrkdammen, före 

rening [µg/l] 

Utlopp från 

Kyrkdammen, 

efter rening[µg/l] 

Inlopp till 

Kyrkdammen före 

rening[kg/år] 

Utlopp från 

Kyrkdammen, efter 

rening [kg/år] 

P 160 73 160 96 

N 2 000 1 400 1 800 1 450 

Pb 8.0 5.5 7.2 3.6 

Cu 18 14 18 11 

Zn 75 45 59 31 

Cd 0.40 0.27 0.36 0.23 

Cr 10 2.8 3.7 1.9 

Ni 15 3.9 5.1 3.2 

Hg 0.03 0.012 0.015 0.011 

SS 40 000 31 000 41 000 21 000 

Olja 400 230 310 140 

Tabell 2 Föroreningshalter [µg/l] och föroreningsbelastning [kg/år] före och efter rening i Kyrkdammen. Tabell 
5. Utredning av Kyrkdammen. Atkins. 

 

Den tidiga utredningen av olika alternativ för att reducera fosfor i Kyrkdammen av Atkins 

kommer till slutsatsen att en fördamm till Kyrkdammen förväntas reducera mängden fosfor 

med 22 kg/år vilket motsvarar 14 % av den årliga mängden. Denna reningsmängd är beräknad 

på en areal på 1500 m² för fördammen. Ytterligare beskrivs att mängden renat fosfor förväntas 

stiga till 44 kg/år vid en god hydraulisk utformning, en hög hydraulisk effektivitet, i 

fördammen. 

 

Beräkningar för denna rapport givet samma areal på avrinningsområdena men med en nyare 

version av StormTacs databas ger resultatet 170 kg/år fosfor som kommer till inloppet till 

Kyrkdammen. 6 

 

                                                                 
6 Se bilaga 1-4 
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3.2 Reningseffekt i  fördamm 

3.2.1 Osäkerhetsfaktorer 

En stor osäkerhetsfaktor när man räknas på föroreningsreduktioner för dagvatten är när 

flertalet dagvattenanläggningar ligger i serie. Det finns inte mycket data som bakgrund för att 

avgöra hur det påverkar den slutgiltiga reningseffekten. Den metoden som presenteras i 

verktyget StormTac baserar sig på en ekvation framtagen i New Jersey Stormwater Best 

Management Practices Manual. 

 

�� = ��� + 	��� (��� ��� 0.01) 

RE Den totala reningseffekten (%) för två anläggningar i serie. 

1 Anläggning nr 1; den första anläggningen i serien. 

2 Anläggning nr 2; den andra anläggningen i serien. 

 

För fler anläggningar i serie räknas resultatet för de två första anläggningarna som anläggning 

nr 1 och den tredje som anläggning nr 2. 

 

I den tidigare rapporten Utredning av Kyrkdammen har reningseffekten 39 % beräknats för 

reningen i Kyrkdammen på fosfor. Den tidigare beräknade reningseffekten i Kyrkdammen 

används även i denna rapport för att räkna på anläggningar i serie. För beräkningar i StormTac 

har det beaktats att Kyrkdammens reningseffekt mätt i kg/år minskar som konsekvens av att 

det inkommande dagvattnet är renare efter fördammen. 

 

3.2.2 Föroreningsreduktion fosfor 

För att avgöra vilken storlek en fördamm bör ha görs beräkningar på fyra olika alternativ. Ett 

maxalternativ 3300 m² givet att den tidigare svämzonen till Kyrkdammen öst om planerad 

fördamm behålls, ett maxalternativ 5200 m² givet att den tidigare svämzonen kan användas 

som fördamm, ett ursprungsalternativ föreslaget i Utredning av Kyrkdammen 1500 m² och ett 

mittenalternativ 2500 m². Då dammen utformas med stor hänsyn till rening av fosfor och 

hydraulisk effektivitet kan den verkliga avskiljda mängden fosfor tänkas överstiga den 

beräknade, dessa effekter är mycket svåra att kvantifiera varför de inte tas i beaktning utan 

antas vara likvärdiga oavsett storlek på fördammen. 
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 Fosfor utlopp 

kyrkdammen 

[kg/år] 

Avskiljd mängd 

fosfor i 

fördamm 

[kg/år] 

Kostnad per 

kg/år i SEK 

räknat på 25 år 

avskrivningstid* 

Kostnad per 

kg/år i SEK 

räknat på 50 år 

avskrivningstid* 

Ingen fördamm 103.7 - - - 

Fördamm 1500 m² 71.6 32.1 3 478 1 973 

Fördamm 2500 m² 65.3 38.4 3 667 2 029 

Fördamm 3300 m² 62.2 41.5 3 984 2 173 

Fördamm 5200 m² 57.0 46.7 5 326 2 824 

Tabell 3 Föroreningsreduktion av fosfor för fyra olika storlekar på fördamm. Antagen reningseffekt i 
Kyrkdammen 39 %. Fullständiga beräkningar för respektive fördamm redovisas i bilaga 1-4. Kostnader 
beräknade med kapitel 4 som underlag. *Kostnad inkluderat underhåll och platsetablering vilket beräknas vara 
samma för alla dammar. Ingen hänsyn tagen till alternativkostnad för investeringen. 
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4  A n l ä g g n i n g s m e t o d  o c h  - k o s t n a d  

4.1 Etablering och metod 

När dammen anläggs måste Fullerstaån bibehålla ett fullt flöde. Den metod som bedöms 

billigast och bäst ur miljösynpunkt är att först anlägga den östra delen av dammen inklusive 

utlopp torrt där dikets nuvarande utformning behålls med hjälp av att en remsa jord behålls 

mellan Fullerstaån och den nya fördammen. När den västra delen, delvis bestående av befintlig 

sträckning av Fullerstaån, ska anläggas så stängs befintlig sträckning av Fullerstaån med hjälp 

av miljöspont av plast typ Aqvis eller liknande. Allt vatten pumpas sedan över i den nya delvis 

färdiga fördammen så att den västra delen av fördammen kan anläggas torrt. Slutligen 

schaktas mittremsa bort och anläggs under våta förhållanden. Eftersom det är en enkel 

konstruktion bestående av en urschaktning och endast en botten av krossmaterial går det att 

anlägga under våta förhållanden.   

 

När den kvarvarande vallen av jord mellan den östra och västra delen av fördammen schaktas 

bort kommer det ske en kraftig grumling i dagvattnet, det bedöms ej finnas någon risk att 

nedströms djur- eller växtliv tar skada av denna grumling. Däremot ska grumlingsskydd 

anläggas för att förhindra att sediment tar sig till Kyrkdammen. 

 

4.1.1 Grumlingsskydd 

Syftet med grumlingsskyddet är att skydda Kyrkdammen från de sediment som skapas vid 

anläggandet av fördammen. Grumling orsakas av muddring, rensning, bortledning av vattnet, 

grävning och utfyllnader. Vid anläggandet av fördammen måste grumlingsskyddet installeras 

innan någon av dessa arbeten inleds om de medför en risk att vatten med grumling tar sig till 

Kyrkdammen. Grumlingsskydd placeras lämpligtvis i inloppet till Kyrkdammen under 

Norrängsvägen.  

 

 
Figur 7. Inlopp till Kyrkdammen under Norrängsvägen. 
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4.1.1.1 Utformning: 

Grumlingsskyddet utförs som någon typ av geotextil med genomsläpplighet som fästs på en 

ram. Ramen i sin tur fästs i betongen så att hela vattenflödet passerar genom 

grumlingsskyddet. Geotextilen ska ha en genomsläpplighet för en medelavrinning om minst 

280 l/s. 

 

4.1.2 Kostnader gemensamma/etablering 

 

Byggtiden antas vara 16 veckor. 

    

Totalt 

Etableringskostnad 30 000 kr 6 000 kr/vecka 126 000 kr 

Miljöspont 63 000 kr  63 000 kr 

Pumpning 10 l/s 5 000 kr  5 000 kr 

Trädfällning och 

stubbrytning 

57 st 1000 kr/st 57 000 kr 

Övrigt 20%  50 000 kr 

Underhåll 20 år 15 000 kr/år 300 000 kr 

Summa   601 000 kr 

 

4.2 Kostnader anläggning 

För alla dammar antas schaktmassor vara av typ Fall B enligt AMA som måste köras iväg och 

deponeras. Singel för växtzon är en finare sten varför den väljs för växtzonen då det är denna 

zon som är mest synliga för boende och förbipasserande.  

 

Vid möte 2017-05-18 beslutades att damm 3350 m² samt damm 5200 m² är de dammar som 

ska beskrivas med genomförandeplan. De två mindre dammarna tas med som jämförelse. 

Genomförandeplan beskrivs i bilaga 5. 

 

4.2.1 Fördamm 1500 m² 

    

Totalt 
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Schakt Fall B ink 

deponering 

400 kr/m³ 3 160 m³ 1 264 000 kr 

Singel 16/28 för 

växtzon 

460 kr/m³ 72 m³ 33 000 kr 

Makadam 32/90 

erosionsskydd 

botten och slänter 

415 kr/m³ 365 m³ 151 000 kr 

Planteringar 45 kr/st 2 880 st 130 000 kr 

Administrativt 

påslag 

15%  237 000 kr 

Summa   1 815 000 kr 

 

4.2.2 Fördamm 2500 m² 

    

Totalt 

Schakt Fall B ink 

deponering 

400 kr/m³ 4 510 m³ 1 804 000 kr 

Singel 16/28 för 

växtzon 

460 kr/m³ 80 m³ 38 000 kr 

Makadam 32/90 

erosionsskydd 

botten och slänter 

415 kr/m³ 545 m³ 226 000 kr 

Planteringar 45 kr/st 3 190 st 144 000 kr 

Administrativt 

påslag 

15%  332 000 kr 

Summa   2 544 000 kr 

 

4.2.3 Fördamm 3300 m² 

    

Totalt 

Schakt Fall B ink 

deponering 

400 kr/m³ 5 585 m³ 2 234 000 kr 

Singel 16/28 för 

växtzon 

460 kr/m³ 95 m³ 44 000 kr 
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Makadam 32/90 

erosionsskydd 

botten och slänter 

415 kr/m³ 770 m³ 312 000 kr 

Planteringar 45 kr/st 3 420 st 154 000 kr 

Administrativt 

påslag 

15%  412 000 kr 

Summa   3 157 000 kr 

 

4.2.4 Fördamm 5200 m² 

    

Totalt 

Schakt Fall B ink 

deponering 

400 kr/m³ 9 877 m³ 3 951 000 kr 

Singel 16/28 för 

växtzon 

460 kr/m³ 105 m³ 49 000 kr 

Makadam 32/90 

erosionsskydd 

botten och slänter 

415 kr/m³ 940 m³ 391 000 kr 

Planteringar 45 kr/st 3 710 st 167 000 kr 

Administrativt 

påslag 

15%  684 000 kr 

Summa   5 242 000 kr 
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5  B i l a g o r  

Bilaga 1 - Fullständiga beräkningar StormTac fördamm 1500 m² 

Bilaga 2 - Fullständiga beräkningar StormTac fördamm 2500 m² 

Bilaga 3 - Fullständiga beräkningar StormTac fördamm 3300 m² 

Bilaga 4a-h – Ritningar 

Bilaga 5 – Fullständiga beräkningar StormTac fördamm 5200 m² 

Bilaga 6 – Skiss Geoteknik 

Bilaga 7 – PM Vattenverksamhet 

Bilaga 8 – Trädinventering Plan 


