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2018-02-06 
 

1 Inledning 
Huddinge kommun har under lång tid arbetat för att minska problemen med 
övergödning av vattenmiljöer. Trehörningen och sjöarna nedströms 
Balingsholmsdalgången har alla ett högt näringstillstånd och har av vattenmyndigheten 
klassats som vattenförekomster med otillfredsställande ekologisk status, avseende 
övergödning. Huddinge kommun har ambitionen att med åtgärder minska 
näringsbelastningen i Balingsholmsån och nedströms liggande vattenförekomster, och 
samtidigt bevara och utveckla befintliga värden kopplade till vattenmiljöer. En viktig 
aspekt är att öka förutsättningarna för biologisk mångfald i och vid ån och förbättra 
möjligheterna för ett rörligt friluftsliv i det natursköna området. I samband med detta 
kommer flera åtgärder att vidtas som kan räknas till vattenverksamhet.  
 
Den här tekniska beskrivningen redogör för vilka åtgärder som behövs och hur de 
kommer att genomföras. Arbetet kommer att innefatta grävning av nya våtmarksmiljöer, 
svämplan vid fåran, skapa flackare släntlutningar vid fåran, breddning och omdragning 
av åfåran samt små sedimentationsdammar i anslutande diken. De olika 
anläggningarna/åtgärderna beskrivs i kommande avsnitt. 

 

 

Figur 1. Översiktskarta med Balingsholmsån markerad med blå linje. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Referenssystem 

2.1.1 Koordinatsystem 

Huddinge kommun tillämpar koordinatsystemet Sweref 99 1800.  

2.1.2 Höjdsättning 

Huddinge kommun tillämpar höjdsystemet RH 2000. 

2.2 Fixpunkter 

Följande fixpunkter finns i anslutning till vattendraget och kan användas i projektet: 

 

Kod x y z 

PF7665 6567883,200 153378,900 24,025 

PF577 6567871,900        152242,200 23,215 

PF576 6567789,100   151642,500   26,645   

2.3 Lokala förhållanden 

2.3.1 Balingsholmsån och dess närområde 

Balingsholmsån ligger i en mycket flack dalgång (figur 2) med svagt sluttande mark ner 

mot ån. Ån, som för vatten från sjön Trehörningen i väster till Ågestasjön i öster, är 

omgiven av låglänta åker- och betesmarker. Dalgången är 2,3 km lång och fallhöjden en 

meter. I västra änden ligger Balingsholms kursgård med anslutande asfaltväg och 

parkering. Här finns ett dämme som reglerar vattennivån i sjön Trehörningen. Strax 

väster om åns mittpunkt finns ett villaområde med anslutande grusväg på åns norra sida. 
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I östra delen av dalgången korsas ån av Hanes väg, en grusväg med under vilken vattnet 

passerar en trumma. 

Figur 2. Topografisk karta över Balingsholmsån. 

2.3.2 Markförhållanden 

Enligt SGUs jordartskarta rinner Balingsholmsån genom kärrtorv i dess västra del och 

glacial lera i dess östra (figur 3). Närmast Ågestasjön i öster finns också gyttjelera och 

bleke/kalkgyttja. Dalgången omges av urberg och stråk av glacial lera i 

nordvästlig/sydöstlig riktning. 

 

2.3.3 Inmätning av åns bottennivåer 

Balingsholmsåns utformning nedströms utloppet från Trehörningen regleras via villkor i 

tillståndet (AD 28/64, 1971) som Huddinge kommun har för regleringen av 

Trehörningen. Här fastställs att bottennivån i ån ner till Ågestasjön inte får överstiga + 

20,50 m, bottenlutningen ska vara 0,36 promille, bottenbredden ska minst vara 1,2 meter 

och släntlutningen 1:1,5. 

Bristande underhåll av nivåerna i ån har gjort att det fanns stor osäkerhet kring rådande 

nivåer i vattendragsfåran. Därför genomfördes en inmätning av fåran och viktiga 

punkter i och vid vattendraget. Inmätningen visade att fårans höjd varierar ganska 

kraftigt längs åns sträckning, men att inga av höjderna överstiger den nivå som fastställts 

enligt dom. 

2.3.4 Hydrologi 

SMHI har tagit fram modellerade värden över vattenföringen i ån, vilka visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Modellerade värden för vattenföringen i Balingsholmsån. 

 Vattenföring (liter/s) 

HQ50, högvattenföring återkomsttid 50 år 1280 

HQ10, högvattenföring återkomsttid 10 år 1040 

HQ2, högvattenföring återkomsttid 2år 760 

MHQ, medel högvattenföring  790 

MQ, medelvattenföring   150 

MLQ. Medellågvattenföring 10 

 

3 Beskrivning av planerad verksamhet 
För genomförande av åtgärder kopplade till vattenverksamheten är bedömningen att 

inga grundförstärkningar (pålning eller liknande) behöver genomföras. Skisser för hur de 

planerade åtgärderna kan genomföras finns i bilaga 1 och åtgärderna beskrivs nedan. 

Beskrivningar och ritningar ska ses som principskisser över utformning av åtgärderna. 

3.1 Nya våtmarkmiljöer 

Fyra nya våtmarksmiljöer avses anläggas, alla anslutna till själva ån så att vattnet rinner 

genom dessa i sin färd från Trehörningen till Ågestasjön. Utformningen av dessa ska ske 

på ett sådant sätt att avbördningsförmågan i Balingsholmsån inte försämras. 

Våtmarkernas placering finns angiven i bilaga 1. Alla våtmarkerna anläggs med 

horisontell botten i höjd med dikets befintliga botten och med svagt sluttande slänt från 

botten upp till omgivande mark. 

1. Våtmark placerad direkt nedströms utloppsdämmet vid Trehörningen på västra 

sidan av ån, anläggs genom breddning av befintlig åfåra. Muddringsmassor 

omhändertas lokalt och planeras ut i markerat område så att de över tid bildar 

någon form av naturlig formering av närliggande natur. Träd på platsen tas bort 

för att möjliggöra framkomst med maskiner. Stockmattor för ökad bärighet kan 

vara aktuellt. 

 

Storleken på våtmarken ska vara max  0,25 ha. Karta över våtmarkens 

utformning och plats för placering av massor finns i bilaga 1. 

 

2. Våtmark placerad söder om vägen Hammardalsslingan i anslutning till 

Solbackens villaområde. Våtmarken utformas som en breddning av befintlig 

åfåra och slänt ansluts till befintlig marknivå söder om vägen. Stockmattor för 

ökad bärighet kan vara aktuellt. Muddringsmassor omhändertas lokalt eller 

transporteras bort. Storleken på våtmarken ska vara max 0,08 ha. 

 

3. Våtmark direkt öster om Solbackens villaområde strax väster om åns mittpunkt 

och på dess norra sida. Här dras ån om så att vattnet rinner till våtmarken och 

sedan från denna tillbaka till ursprungsfåran via en ny fåra. Den gamla fåran fylls 

igen med massor från grävning av den nya våtmarken. Massor kan också delvis 

planeras ut i anslutning till den nya våtmarken på dess norra sida. Överblivna 

massor transporteras bort. Våtmarken kan grävas i torrhet och vattnet från ån 

släpps på efter att det mesta av anläggningsarbetet är klart. Storleken på 

våtmarken ska max 0,3 ha. Stockmattor för ökad bärighet kan vara aktuellt. 
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4. I östra delen av ån, öster om Hanes väg anläggs en våtmark genom breddning 

av befintlig åfåra och anslutning till befintliga höjder. Massor kan planeras ut på 

anslutande jordbruksmark. Släntlutning 1:4-1:8 eftersträvas. Våtmarkens storlek 

ska vara max 0,15 ha. 

3.2 Sedimentationskanal 

Mellan Balingsholm i väst och Solbackens villaområde i öst omformas befintlig åfåra till 

en sedimentationskanal med bottenbredd ca 6 meter. Botten fördjupas så att man 

uppnår ca 0,8 meters djup vid lågvattenflöde. Slänter vid fåran görs flacka med 

varierande lutning mellan 1:4 och 1:8 och ansluts mot befintlig jordbruksmark. Massor 

omhändertas lokalt på jordbruksmark eller transporteras bort. 

3.3 Svämplan vid befintlig fåra 

Mellan Våtmark 3 och 4 enligt 3.1 anläggs svämplan vid fåran på ömsom norra och 

södra sidan av vattendraget. Slänter görs varierande med lutning 1:4-1:8. Massor 

omhändertas lokalt genom utplanering på jordbruksmark eller transporteras bort. 

3.3 Ny stigsträckning och utveckling av befintlig stig 

Längs Balingsholmsån finns idag en enkel promenadstig från Balingsholms kursgård till 

Ågestasjön. Denna kommer att utvecklas och delvis dras om i ny sträckning enligt bilaga 

1. Stigens bredd ska vara ca 1,2 meter inklusive 0,2 meter stödremsa på var sida. Stigen 

anläggs med dränerande material och stenmjöl enligt bilaga 1. 

3.4 Ny bro 

En ny träbro anläggs över ån vid Solbackens villaområde enligt principskiss i bilaga 1. 

Bron ska bestå av trä och ha en öppen fåra under, alltså ingen trumma. 

3.5 Sedimentationsdammar i anslutande diken 

Längs vattendraget ansluter ett tiotal diken med varierande storlek och mellanrum. På 

dessa platser anläggs mindre sedimentationsdammar genom att en tröskel skapas och en 

mindre vattenyta med flack släntlutning mot omgivande marker bildas. Mellan dessa och 

åfåran rinner vattnet över en vegetationsklädd översilningsyta. En schabloniserad 

utformning av dikesanslutningar finns i bilaga 1. Storleken på sedimentationsdammarna 

beräknas bli ca 0,01-0,02 ha. 

4 Anordningar och arbeten under byggtid 

4.1 Etableringsområde 

Etablering av maskiner och utrustning som används till genomförande av åtgärder 

kommer att ske inom arbetsområdet, se 4.2.  

4.2 Arbetsområde 

Arbetsområdet finns markerat i kartor i bilaga 1. 

4.3 Anläggningsordning 

Om alla åtgärderna genomförs samma säsong anläggs de i ordningen nedströms till 

uppströms. Då kan våtmark nr 4 användas som sedimentationsficka/fälla (se 4.4.1). 

4.4 Anläggningsarbeten 

4.4.1 Sedimentationsficka/fälla 

Våtmarksyta 4 enligt 3.1 kan avsättas som sedimentationsficka för att samla upp 

lösgjorda sediment under anläggning av uppströms belägna åtgärder och begränsa 



 

9 

Balingsholmsån 

Teknisk beskrivning 
2018-02-06 

grumling av nedströms liggande vattenmiljöer. Granruskor och unga granar placeras då i 

fåran vid denna för ökad effekt. När åtgärderna är genomförda rensas 

sedimentationsfickan och granruskor tas bort. 

4.4.2 Övergångar 

För att möjliggöra framkomlighet för maskiner i samband med åtgärdsarbetet kan det 

vara aktuellt att anlägga övergångar vid befintliga tvärdiken som leder till vattendraget. 

Dessa anläggs genom att en trumma placeras i botten på diket vilken täcks med 

bergkross. Efter att åtgärder är genomförda återställs diken till ursprungligt skick. Om 

övergångar anlagts i anslutning till platser för nya sedimentationsdammar i diken så kan 

dessa färdigställas i samband med återställning av diket. 

4.4.3 Angöringsplats/tipplats 

Om massor som uppstår genom åtgärdsarbetet behöver transporteras bort med lastbil 

kan anläggning av temporära utlastningsplatser vara aktuella. Dessa anläggs med 

fiberduk och bärlager av stenkross. Efter att åtgärder är genomförda återställs marken till 

ursprungligt skick. 

Referenser 
WRS. 2016. Förslag till vattenvårdande åtgärder i Balingsholmsåns dalgång.  

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Utformningsförslag för åtgärder i plan och sektioner 

 


