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Sammanfattning 

 
Atkins har på uppdrag av Huddinge kommun utrett möjligheterna att förbättra Kyrkdammens funktion 
för att ytterligare reducera näringsbelastning till recipienten Trehörningen samt öka systemets 
robusthet med avseende på översvämning. Kyrkdammen ligger mitt i Fullerstaåns avrinningsområde. 
Fullerstån är delvis kulverterad såväl uppströms som nedströms Kyrkdammen. I denna rapport 
benämns den del av Fullerstån som leds via Kyrkdammen som övre delen av Fullerstaån. Flödet i 
övre delen av Fullerstån är att betrakta som ett mindre förorenat vattendrag.  
 
Tidigare utredningar pekar ut områden uppströms och nedströms Kyrkdammen som riskfyllda med 

avseende på marköversvämning. En terrängmodell har skapats för marken kring Kyrkdammen som 

visar nivåer ovan Kyrkdammens normalvattenyta. Den visar att områden uppströms Kyrkdammens 

djupzon och Å-parken är tämligen skonade från risk i samband med höga nivåer. Däremot är 

dammens södra delar mer låglänta och vid Tingshusets parkering finns risk för instängt och stående 

vatten. Området bör utredas närmare med avseende på översvämningsrisken för att säkerställa en 

säker och hållbar dagvattenhantering i området. 

Resultaten och beräkningar från tidigare Fullerstaåutredning har uppdaterats med beräkningar i dag-
vatten- och recipientmodellen StormTac. Indata har reviderats och utvecklats med hänsyn tagen till 
bägge avrinningsområdena samt till reningseffekter i anläggningar uppströms och i själva 
Kyrkdammen. De uppdaterade belastningsresultaten från StormTac visar att vatten från 
Kyrkdammens utlopp medför en återstående belastning på 96 kg/år på Trehörningen. Utifrån 
uppgifterna i åtgärdsplanen skulle detta betyda att Kyrkdammen och området uppströms bidrar med 
ca 20-30% av Fullerstaåns totala belastning till Trehörningen. 
 
Det finns befintliga anläggningar och ytterligare åtgärder planeras nedströms Kyrkdammen och det är 
vid val av åtgärd viktigt att beakta att man inte räknar med rening av samma föroreningar i flera 
åtgärder. Med en mindre förorenat vatten blir effekten av en åtgärd nedströms mindre effektiv än 
planerat och kostnaden blir onödigt hög.  
 
De åtgärdsförslag som redovisas mer i detalj med teknisk genomförbarhet, förväntad effekt samt 
kostnad är följande: 

- Anlägga en fördamm uppströms Kyrkdammen; 
- Fördjupa befintlig damm; 
- Komplettera växtligheten med flytande växtbäddar; 
- Effektivisera befintligt avsättningsmagasin; 

 
Vid beräkningar har det inte tagits hänsyn till eventuell rening som sker nedströms Kyrkdammen.    
 
En ytterligare åtgärd som behövs är att förända utformningen för att underlätta driften med avseende 
på utloppet. Det galler på utloppskulverten som i nuläget ligger under en bro bör göras tillgänglig. 
 
För åtgärdsförslaget med fördamm har föroreningsberäkningar gjorts med StormTac. Dessa har 
sedan legat till grund för skattning av effekten av övriga åtgärdsförslag. Flera av åtgärderna har enligt 
denna utredning jämförbar kostnad per kilo avskild fosfor per år om man ser till det lägre beräknade 
priset. Det gäller alternativ fördamm, komplettera växtlighet och järnhaltigt filter. Fördamm kan av 
geotekniska skäl bli dyrare. Förslaget med fördamm och förslaget med flytande växtbäddar har 
potential att avskilja störst mängd fosfor.  Att fördjupa befintlig damm rekommenderas endast i 
kombination med flytande växtbäddar, då fördjupning sker på bekostnad av en minskad grundzon och 
därmed minskad växtyta. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och syfte 

Trehörningen är Huddinges mest övergödda sjö med mycket höga halter av fosfor. Vattenkvaliteten i 
Trehörningen påverkar vattenförekomsterna nedströms, d.v.s. Norrån, Magelungen, Forsån och 
Drevviken. Miljökvalitetsnormerna för dessa sjöar innebär att dagens fosforhalter mer eller mindre 
behöver halveras i respektive sjö till år 2021.  
 
Trehörningens huvudsakliga tillrinning kommer från Fullerstaåns och Solfagradikets avrinnings-
områden. Fullerstaån bidrar med det största vattenflödet till sjön och står för ca 60 % av tillflödet. Sett 
till den totala belastningen av samtliga föroreningar svarar Fullerstaån för ca 50-60 % av belastningen 
på Trehörningen. Den största fosforkällan på systemet kommer från dagvatten.  
 
Kyrkdammen anlades 1997 i Fullerstaån i syfte att fördröja och rena dagvatten. Dammen har med 
åren blivit grundare och därmed har funktionen blivit sämre. Dammen har en viktig funktion för 
dagvattenreningen, men även för att skapa en biologisk mångfald. Det finns dock alltid en konflikt 
mellan djurliv och öppna dammar. Konflikten är tvådelad, dels att djuren påverkas negativt av de 
föroreningar som avskiljs i dammen och dels att stora kolonier av sjöfågel samt betande djur i 
dammens närhet kan riskera att ge en ökad näringsbelastning.  
 
Atkins har på uppdrag av Huddinge kommun utrett möjligheterna att förbättra Kyrkdammens funktion 

för att ytterligare reducera näringsbelastningen till recipienten Trehörningen samt öka systemets 

robusthet med avseende på översvämning.  

1.2 Avgränsningar 

Detta uppdrag är en del av åtgärdsplanen för Trehörningen och utredningen omfattar endast 

Kyrkdammen och tillhörande grönområden. 

Frågor som utredningen svarar på är Kyrkdammens nuvarande utformning, funktion, skötsel och 

kända problem. Beräkningar av föroreningsmängder och reningseffekter från tidigare rapport 

Översiktlig dagvattenutredning av Fullerstaåns avrinningsområde (Sweco Environment, 2013) har 

uppdaterats. Tidigare åtgärdsförslag från Fullerstaåutredningen har fördjupats och ytterligare förslag 

på åtgärder har tagits fram. Samtliga åtgärder har beskrivits noggrant med kostnadskalkyler och vilken 

förväntad effekt de ger på fosforreduktion.  

1.3 Metodik och underlagsmaterial 

Nedanstående underlagsmaterial har legat till grund för denna utredning samt kompletterande 

beräkningar och modellering med programmet StormTac. Markanvändningar i avrinningsområdet har 

uppdaterats och dimensionerande data för befintlig damm kompletterats utifrån platsbesök, intervjuer 

mm.  

 Översiktlig dagvattenutredning av Fullerstaåns avrinningsområde, Sweco Environment, 2013 

 Provtagningar i Fullerstaån januari-juni 1999, Stockholm Vatten AB 

 Rådata av provtagningar i området (1999-2016) tillhandahållet av Stockholm Vatten AB 

 Plan för Samhällsbyggnadsprojekt 2015-2017, Huddinge kommun, 2015-05-11 

 Drift- och skötselinstruktioner för Kyrkdammen, arbetsdokument, WSP 2015-06-18 

 Växter och djur i Fullersta kvarndamm, Källbrinksdammen och Kyrkdammen längs Fullerstaån 

(Gömmarbäcken), Huddinge kommun, 2009-06-03 

 Åtgärdsplan för Trehörningen 2015-2021, Huddinge kommun  

 Dwg-filer (inmätningar och VA-ledningar) 
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I utredningen har koordinatsystem Sweref 99 18 00 och höjdsystem RH2000 använts och vid behov 

har transformering skett. Koordinat- och höjdsystem har ej varit angivet i underlagsfiler. Handlingar 

äldre än 2013 har utgåtts vara i RH00 och nyare handlingar i RH2000 (där det inte förekommit 

hänvisningar till äldre material).  

1.3.1 Föroreningsberäkningar 

Föroreningsberäkningarna har genomförts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac (Larm, 
2000 och StormTac, 2015). Schablonvärden som är specifika för markanvändningen har använts. Vid 
belastningsberäkningar (mängd förorening, kg/år) används årsmedelhalten och den ackumulerade 
årliga nederbörden då det är årsvolymen som är avgörande för hur stor mängd förorening som 
genereras under ett år. Endast belastning av dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten och 
dräneringsvatten till dagvattensystemet) avses. Schablonvärdena för dagvatten utgörs av halter och 
avrinningskoefficienter per markanvändning. De utgör årsmedelvärden och baseras på långvarig 
flödesproportionell provtagning av dagvatten under minst flera månader och vanligen upp till ett eller 
flera år. Hänsyn har även tagits till trafikintensiteten på genomfartsvägarna.  
 

För åtgärdsförslag med fördamm har föroreningsberäkningar gjorts. Dessa har sedan legat till grund 

för skattning av effekten av övriga åtgärdsförslag. Effekten av Huddingevägens avsättningsmagasin 

och Källbrinksdammen har medräknats och redovisas här i separat PM, se bilaga 4 för samtliga 

beräkningar och indata.  

 

Följande föroreningar har beräknats: fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium 

(Cd), krom (Cr), nickel (Ni), kvicksilver (Hg), suspenderad substans (SS; partiklar), olja (oljeindex), 

polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och Benso(a)pyrén (BaP). För metaller och näringsämnen 

avses totalhalter. Halter och belastning av Hg, PAH och BaP bedöms vara osäkra, beroende på färre 

indata än för övriga ämnen (StormTac, 2015). Reningseffekten av olja bedöms också vara osäker. 

2 Fosforreduktion - generellt 

I recipienten sker blandning av vatten (utspädning), växtupptag och sedimentering. Det är inte rimligt 

att ha krav att tillrinnande vatten ska samma riktvärde som recipienten. I de förslag till riktvärden som 

togs fram av Regionala dagvattennätverket i Stockholms län, (Riktvärdesgruppen 2009), föreslogs att 

riktvärdet för fosfor vid direktutsläpp till sjö likställs med de schablonhalter som finns för villaområden. 

Detta då det inte ansågs rimligt att ha krav på att dagvatten från samtliga villaområden ska renas med 

avseende på fosfor. Halten föreslog vara 160 µg/l. Det är dock relevant att reducera påverkan även 

från villaområden. Det kan ske genom att kommunalt arbeta med att få bort direktavledning av 

dagvatten på ledningsnät, att med information påverka användandet av gödningsmedel, tvätt av 

fordon etc. 

Fosfatfosfor anger den del som förekommer som löst fosfat i vattnet och denna del kan växter 
tillgodogöra sig som näringsämne vilket främjar algtillväxt och övrig vegetation. Fosfatfosfor kan också 
utlösas från bottensediment vid syrebrist.  
 
Partikulär fosfor kan filtreras bort eller sedimentera. Vid sedimentation är det viktigt att syrefattiga 
förhållanden undviks, exempelvis genom att dammar inte görs för djupa och att god 
vattengenomströmning finns. Den lösta fraktionen är svårare att reducera. För reduktion krävs biofilter 
eller infiltrationsanläggningar. 
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För att få en effektiv fosforreduktion måste åtgärder utformas med bästa möjliga teknik, se tabell 1. 

Vissa utförande av anläggningsdelar kan till och med orsaka en ökad fosforbelastning, vilket måste 

beaktas vid projektering, se tabell 2 för några utvalda exempel. 

Tabell 1 - Förslag på utformning för effektiv fosforreduktion 

Åtgärder som ökar fosforreduktion 

Biofilter, t ex s.k. regnbäddar 
(Bioretention) och andra 
infiltrationssystem 
 

- Genom växtupptag och filtrering tas även löst fosfor upp 

Oorganiska filter (vanligen sand 
eller sten) 

- Fint filtermedia ska användas (15 mikroner) eller ha ett finare 
lager mitt i filtret 

- Anläggning ska med fördel ha ett försteg med uppehållstid 36 
till 48 timmar 

- Filter ska placeras så att det får solljus 
- Filter ska med fördel torka ut mellan regn 

Dagvattendammar och våtmarker - Damm ska vara max 2,8 m djup för att undvika stratifiering 
och syrefattiga förhållanden.  

- Damm ska vara minst 1,2 m djup för att undvika oönskad 
växtetablering. 

- Utforma med grunda zoner och våtmarksområden för att öka 
plankton- och växtupptag 

- Kombinera med fördel damm och våtmark  

Meandrande dike - Ger en lång strandlinje jämfört med raka diken 
- Ett uppbromsat flöde  
- Potentiellt mer växter än raka diken 

 
 

För att ytterligare reducera den lösta fosforhalten har sandfilter med 5 % järn visat sig vara effektivt. 

Järn som har en stark positiv laddning binder den negativt laddade fosfaten till sig. Järnfiltret ska torka 

mellan regnen. Ju större yta flödet sprids över desto effektivare fungerar filter. 

 

Tabell 2 – Exempel på uutformning som riskerar att minska fosforreduktion 

Att undvika då det riskerar att minska fosforreduktionen 

Organiska filtermaterial - Riskerar att läcka, särskilt över tid 

Sprida gödning vid plantering av 

växter 

- Riskerar att näringsämnen sprids 

Lanskapsgestaltning som drar till 

sig gäss och annan sjöfågel som 

bildar stora kolonier 

- För att minska risk för kolonier med gäss vid 

dagvattendammar kan strandzon planteras med träd, buskar 

och annan undervegetation 

Bottenutlopp - Riskerar att sediment spolas ut 

Öppna kanaler - Riskerar att sediment spolas ut 

 

  



  

 

 

 Sida 7 av 30 
 

3 Förutsättningar - Kyrkdammen 

Detta kapitel beskriver aktuell status på Kyrkdammen, nuvarande utformning, tekniska data samt 
funktion.  

3.1 Nuvarande utformning/teknisk data 

Nuvarande damm anlades vintersäsongen 1997-1998 av Huddinge Vatten AB/Stockholm Vatten AB. 

Huvudsyftet var att hindra källaröversvämningar längs Åvägen och dammen utformades främst för 

flödesutjämning. Anläggningarnas utformning anpassades även till att bland annat gynna 

våtmarksbundna växter och djur. Anläggningen består av dammar med översvämningsytor och 

slingrande åsträckor. Dammen har ett rikt fågel- och djurliv. Kyrkdammen är en del av Fullerstaåns 

park- och dagvattenanläggning. Uppströms finns Kvarndammen, Källbrinksdammen, kulverterade 

sträckor samt ett meandrande dike ”Å-parken”, se figur 1.  

Den befintliga anläggningen är ett system av åtgärder, ”treatment-train”, med dammar och 

avsättningsmagasin, vilket är positivt med avseende på rening. 

 

Figur 1 Övre Fullerstaån med Gömmaren, å-parken och dammar 

 

Kyrkdammen består av en fördamm och en huvuddamm. Fördammens area runt 600 m2 och är 

utformad med grundzon. Huvuddammen är utformad främst som en grundzon ca 0,4 m djup, med en 

djupare kanal och ett större djupare parti på östra sidan av Huddingevägen. Huvuddammens totala 

area är 6 500 m2, varav ca 900 m2 är en ö, ca 1 200 m2 är egentlig damm med vattendjup på 1,6 - 2,0 

meter och resterande 4 400 m2 är grundzon. En del av huvuddammen tycks vara en s.k. död zon, med 

liten vattenomsättning, se figur 2. Samtlig dimensionerande data för Kyrkdammen redovisas i tabell 3.   
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Figur 2 – Kyrkdammens befintliga djupzon, samt misstänkt ”död zon”. 

Dammen har en kantzon (svämplan) som översvämmas på en större yta vid högvatten. Inga 

anordningar i form av vallar, spridningsskärmar eller dylikt är känt men som kapitel 3.3 nedan visar 

kan det vid höga vattenstånd finnas ett behov av översvämningsskydd, söder om dammen mot 

Tingshusets parkering.  

Kyrkdammen är reativt liten i förhållande till sitt stora avrinningsområde. Detta leder till att 

Kyrkdammens uppehållstid är relativt kort och reningseffekten är relativt dålig.  

Tabell 3 - Dimensionerande data, Kyrkdammen 

VAD Värde Kommentar 

Avrinningsområde  680 ha  

Avrinningskoefficient 0,17   

Reducerad area 116 hared Ared 

Permanent dammarea 6 200 m2 Ap (huvuddamm inklusive fördamm) 

Ap/Ared 53 m2/hared Permanent dammarea (m2)/Reducerad area 
(hared). Formeln används med olika storheter. 
Ju högre kvot desto bättre reningseffekt. 
Rekommenderad kvot för dagvattendammar är 
mellan 80 – 400 m2/hared .  

Högvattenarea 9 000 m2 Grovt uppskattat från ritningsunderlag 

Normalvattennivå +22,7  Skibordets överkant (från inmätningsfil 
Kyrkdammen 131111, antaget RH2000) 

Högvattennivå +23,1  Enligt arbetsritning finplaneringsplan LA3:3  
(omräknat från RH00 till RH2000) 

Uppehållstid, årsmedelflöde 34 h Beräknat med ett årligt medelflöde på 42 l/s, 
utan hänsyn till reglervolymen. 

Uppehållstid, medelavrinning 5,2 h Beräknat med ett medelavrinningsflöde på 280 
l/s, utan hänsyn till reglervolymen. 

Permanent volym  5 000 m3 
 
(enligt tidigare 

utredning 7000 m3) 
 

Summering av nedanstående beräkningar: 
Fördamm: snittdjup (1,5 m) * area (600 m2) = 
900 m3 

Grundzon: djup (0,4 m) * area (4 400) = 1 760m3 

Djupzon: snittdjup (1,8 m) * area (1 200 m2) = 
2160 m3 

Utjämningsvolym 3 600 m3  Beräknad utjämningsvolym (0,4m* 9 000m2) 
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3.1.1 Avrinningsområdet  

Avrinningsområdet till Kyrkdammen har i Fullerstaåutredningen delats in i två delavrinningsområden 
som i denna rapport och i tidigare utredningar benämns ARO 1 och ARO 2, se figur 3. ARO 1omfattar 
området uppströms Källbrinksdammen. Avrinningsområdet finns mer utförligt beskrivet i Fullerstaå-
utredningen, deluppdrag 2. Pågående detaljplaner för Utsälje, och Rosenhill är inkluderade i 
föroreningsberäkningarna, se vidare avsnitt 3.4. 
 

 
Figur 3 – Kyrkdammens delavrinningsområden, ARO 1 = 431 ha och ARO 2 = 249 ha. 

 
ARO 1 är 431 ha stort och inkluderar sjön Gömmaren och består mestadels av naturmark. Gömmaren 
är en näringsfattig och förhållandevis klar skogssjö som ligger mitt i Gömmarens naturreservat. 
Områdets södra del, Glömsta, består av fritidshus med stora tomter. Delar av fritidshusområdet har 
enskilda avlopp. Denna del avrinner via Gömmaren. Enskilda avlopp bidrar till läckage av fosfor, 
kväve, smittoämnen osv och för att skydda recipienten på bästa sätt bör anslutning till kommunalt VA 
ske. Om avrinningskoefficienten antas förbli den samma vid omvandling från fritidshusområde till 
villaområde (ofta förtätas det dock) skulle fosforbelastningen samt kvävebelastningen minska, medan 
belastningen av bland annat metaller, olja och partiklar förväntas öka. 
 
Östra delen består mest av villaområden och fritidshus. Detta avrinningsområde påverkas av 
detaljplanen för Utsälje.  
 
ARO 2 består främst av flerbostadshus och villaområden med stora gröna ytor samt den 
högtrafikerade Huddingevägen. Området har en total area på 249 ha. Den östra delen av ARO 2 ingår 
i planprogrammet för Huddinge centrum. Baserat på planprogrammet kommer handelsområdena att 
förtätas. Södra delen påverkas av detaljplanen för Rosenhill. Detaljplanen omfattar ca 24 ha nylagt 
planområde, varav 4,3 ha flerbostadshus och 20 ha villaområde. Exploateringen medför att andelen 
gröna områden minskar med ca 24 ha.  
 
Tabell 4 visar markanvändning per area för ARO 1 och ARO 2, samt vilka avrinningskoefficienter som 
har använts som indata till StormTac.  
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Tabell 4 - (Volym)avrinningskoefficienter () och area (ha) per markanvändning för tillrinningsområdena 

till Källbrinksdammen (ARO 1), för arean mellan dammarna (ARO 2) och Kyrkdammen (ARO 1 + ARO 2).). 

Markanvändning 
  

 
  

ARO 1 
[ha] 

ARO 2 
[ha] 

ARO 1 + ARO 
2  

[ha] 

Huddingevägen (ÅDT=32 000 
fordon/dygn) 

0,85 0 3,9 3,9 

Övriga genomfartsvägar (ÅDT = 5 000 
fordon/dygn) 

0,85 0 0,4 0,4 

Villaområde 0,25 2,15 141,4 143,66 

Flerfamiljshusområde 0,45 2,15 49,5 51,65 

Centrumområde 0,7 0 12,4 12,4 

Järnvägsområde 0,5 0 1,6 1,6 

Fritidshusområde 0,2 80,84 0 80,84 

Ängs- och skogsmark 0,07
5 

345,88 39,8 385,68 

Total   430 249 680 

   0,10 0,30 0,17 

 

3.1.2 In- och utlopp 

Figur 4 visar Kyrkdammens in- och utlopp samt fördämning. Det största tillflödet kommer från den övre 

delen av Fullerstaån (1) vilket är att betrakta som ett mindre förorenat vattendrag. Ett annat stort 

tillflöde (2) sker via dagvattenledning från de västra delarna av ARO 2. Avrinning från Huddingevägen 

leds till ett avsättningsmagasin där eventuella oljerester och tungmetaller m.m. avskiljs. Det fördröjda 

och sedimenterade vägdagvattnet pumpas därefter till Kyrkdammen via fördammen (3). Ytterligare 

tillflöde sker från ett öppet dike sydost om Kyrkdammen (4). En dagvattenledning som avvattnar 

Rådsparken samt ett par fastigheter på motsatt sida av järnvägen ansluter till diket. Till ledningen leds 

även en del av en parkeringsplats. 

 

 

Figur 4 - Kyrkdammens in- och utlopp samt fördämning.  
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Fördämningen vid bron (5) består av dammluckor konstruerade med reglerbara skibord, vilket 
möjliggör att vattennivån i dammen kan justeras något vid behov, se figur 5. Mått och nivåer i figuren 
kommer från inmätning (modellfil Kyrkdammen 131111.dwg, erhållen av Huddinge kommun). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter fördämningsluckorna rinner vattnet till en mindre grundvattenzon och därefter till utloppet i 
Kyrkdammens södra del (6). Vattnet leds sedan via en kulvert till Trehörningen. Innan kulverten är ett 
grovgaller installerat som hindrar löv och diverse skräp att föras med vattnet, se figur 6. Gallret nås via 
träluckor i bron vid utloppet. Denna konstruktion gör att det är svårt att se om gallret har satt igen och 
drift är svår att utföra. Detta bör åtgärdas omgående. Förslagsvis tas bron bort på denna del. 
Alternativt flyttas gallret så att det är i framkant på bron.  
 

 
 

Figur 6 - Foto på galler vid utlopp, Stockholm Vatten AB, bredd 160 cm, höjd 90 cm. 

 

 Figur 5 - Brokonstruktion med fördämningsluckor till den mindre 

grundvattenzonen innan utloppet.  
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3.1.3 Nedströms Kyrkdammen 

Nedströms Kyrkdammen planeras åtgärder av befintliga dagvattenanläggningar. Anläggningarna vid 
Fullerstaåns utlopp till Trehörningen består av en våtmark dit dagvattnet pumpas och en 
skärmbassäng. Pumpningen medför att ledningen idag delvis fungerar som utjämningsmagasin. 
 
Planerade åtgärder är att våtmark får en förbättrad utformning och att befintlig pumpstation görs om så 
låg- och normalflöden pumpas till våtmarken. Högvatten leds till översvämningsyta. Skärmbassängen 
förbättras men ska efter åtgärd endast behandla vatten från Solfagradiket. 

3.2 Skötsel 

Sedan 1998 ansvarar Stockholm Vatten AB för driften och skötseln av anläggningarna liksom även 

provtagningen. De omgivande torra markområdena sköts av kommunens gatu- och 

parkdriftsavdelning. Anläggande och drift har skett i samråd med miljökontoret. Sedan hösten 2008 

har naturvårdsavdelningen övertagit berörda natur- och vattenvårdsfrågor från miljökontoret. 

Primära mål med skötseln är att säkerställa dammens funktion för flödesutjämning och rening. Marken 

ska vara vegetationsklädd och skörd sker i slutet av vegetationsperioden.  

Skötseln har delats in i A-, B-, C- och D-tillsyn med olika periodicitet. A-tillsyn sker varje kvartal 

(allmän rensning och okulär besiktning), B-tillsyn årligen (skörd), C-tillsyn sker var 5:e år (provtagning, 

sedimentmätning) och D-tillsyn sker vart 15-20 år (borttagning av sediment). 

Ingen borttagning av sediment har skett, men viss muddring har skett, senast 2015, då främst 

rensning av kanalen och borttagning av växtlighet, nedfallna träd i grundzonen mellan reglering och 

utlopp. Utlopp rensas kontinuerligt, men det uppstår tillfällen då rensning ej har skett vilket kan vara en 

bidragande orsak till översvämningar. Gallret bör rensas efter alla större regn. 

Skörd sker normalt sett en gång årligen mellan midsommar och september. 

 

3.3 Översvämning i området 

Tidigare Fullerstaåutredning pekar ut två områden som riskfyllda med avseende på 

marköversvämning. Det ena, uppströms Kyrkdammen, stäcker sig från Källbrinksdammens södra 

delar, utmed Åvägen och ner till Prylvägen. Det andra, nedströms Kyrkdammen, är Storängens 

industriområde där nya detaljplaner har antagits och inom kort förväntas bostäder, samhällsservice 

och mindre kommers att byggas. Detta gör att området bör utredas närmare med avseende på 

översvämningsrisken för att säkerställa en säker och hållbar dagvattenhantering i området. 

I denna utredning har ingen översvämningskartering utförts, men däremot har en terrängmodell 

skapats baserad på given höjddata från Huddinge kommun (Markgrid_Kyrkdammen_2012.dwg i 

upplösning 1x1 m). Ur terrängmodellen har nivåer ovan normalvattenytan (+22,7 m) tagits fram i 

området, se figur 7.  

De teoretiska nivåerna visar att områden uppströms Kyrkdammens djupzon och Å-parken är tämligen 

skonade från risk i samband med höga nivåer. Däremot är dammens södra delar mer låglänta och vid 

Tingshusets parkering finns risk för instängt och stående vatten.  
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Figur 7 – Nivåer över normalvattenytan. 

 

Vid jämförelse skiljer sig given höjddata och Skötselritningen från SVAB, se figur 8, när det gäller 

utbredning av högvattenzonerna. Överlag kan sägas att höjddata visar på en större utbredning av 

Kyrkdammen än Skötselritningen med störst avvikelse i dammens södra delar.  

Den i Skötselritningen tilltänkta högvattenzonen i dammens sydöstra del visar i jämförelse med 

höjddata på högre marknivåer än det område som ligger rakt söder om dammen, närmare utloppet 

och ovan nämnda Tingshusparkering. När det gäller dammens utformning kan den ha anpassats vid 

anläggandet utifrån växtlighet och annat med risk för att delar har fått annan höjdsättning än planerat. 

Delar av dammen kan även ha växt igen eller satt sig under årens lopp. Att parkeringen ligger lågt kan 

bero på att marken har satt sig. 

 
Figur 8 – Skötselritning Kyrkdammen, Stockholm Vatten AB.  
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3.4 Föroreningar och reningseffekt  

3.4.1 Nuvarande situation och förslag på mål med åtgärder 

Fosfor är i fokus då recipienten Trehörningen är övergödd och Vattendirektivets miljökvalitetsnormer 
(MKN) innebär att särskilda satsningar krävs för att minska framför allt fosforbelastningen. Nuvarande 
fosforhalt i recipienten Trehörningen var som treårsmedelvärde 111 µg/l i augusti 2014 och 
inrapporterad halt för 2015 är 100 µg/l. Målet för god vattenstatus och för att MKN ska kunna uppnås 
nedströms är 28 µg/l. Detta motsvarar uppskattningsvis en belastning på ca 200 kg/år. (Huddinge 
kommun, 2015). 
 
I Åtgärdsplan för Trehörningen står att sjöns fosforbelastning är 550-850 kg/år (beroende på vilket 
beräkningssätt som används). En reduktion på ca 350-650 kg/år är önskvärt, med sikte på 650 kg/år 
för att klara årstidsväxlingarna i sjön. Givet att 60 % av fosforbelastningen kommer från Fullerstaån, 
skulle det betyda att 330-540 kg/år kommer från Fullerstaåns avrinningsområde och att en reduktion 
på 210-390 kg/år är önskvärd. Areamässigt upptar området uppströms Kyrkdammen ca 60 % av 
Fullerstaåns avrinningsområde. Markanvändningen uppströms är dock mindre intensiv än nedströms 
dammen.  
 

3.4.2 Begränsningar och antaganden  

Kyrkdammen är med sina fyra inlopp, sin indelning i fördamm och med anläggningar uppströms 
komplex att modellera. Dammen är aven grund och en stor del av flödet rinner troligen den kortaste 
rinnvägen genom dammen längs den djupare kanalen.  I denna utredning har ambitionen varit att ta 
hänsyn till så många parametrar som möjligt och ändå begränsa omfattningen till en rimlig nivå.  
 
Resultaten och beräkningar från tidigare Fullerstaåutredning har uppdaterats med nya beräkningar i 
programmet StormTac. Indata har reviderats och utvecklats med hänsyn till bägge avrinnings-
områdena samt till reningseffekter i anläggningar uppströms; Källbrinksdammen och 
avsättningsmagasinet för Huddingevägen. Retention och ev. utspädning i Gömmaren är ej med i 
beräkningar.  
 
Källbrinksdammen, åtgärdsförslaget med fördamm (se vidare kapitel 4.1), samt Kyrkdammen har lagts 
in i modellen som seriekopplade anläggningar. Även om avståndet mellan dammarna är ca 1,5 km 
kan de ses som seriekopplade då det sker en utjämning i Källbrinksdammen som gör att reningen i 
Kyrkdammen antas bli mer effektiv. Att räkna dammarna som seriekopplade kan ge en något för hög 
reningseffekt och att bortse från seriekopplingen kan ge för låg reningseffekt. Då Fullerstaån delvis är 
kulverterad mellan dammarna och fallet är relativt lågt kan denna sträcka delvis fungera som 
sedimentationsfälla vilket inte är med i beräkningarna, vilket motiverar att seriekoppling har valts som 
beräkningsmetod. 
 
Den befintliga fördammen till Kyrkdammen är medräknad i Kyrkdammens anläggning och 
avsättningsmagasinet för Kyrkdammen är räknat för sig.  
 

3.4.3 Resultat beräkningar 

Halterna i de uppdaterade beräkningarna är lägre än i tidigare utredning. Skillnaden beror på att 
dagvattnet från det större avrinningsområdet ARO 1 till största del består av skogsmark och därmed 
ger en utspädningseffekt samt att hänsyn har tagits till rening i Källbrinksdammen och 
avsättningsmagasinet för Huddingevägen. 
 
Belastningen till Kyrkdammen inlopp i de uppdaterade beräkningarna avseende fosfor och kväve är 
högre. Detta beror på att ett större avrinningsområde har inkluderats och ev. på grund av uppdaterade 
schablonhalter i StormTac. Resultat från Fullerstaåutredningen visade på att fosforbelastningen till 
Kyrkdammens inlopp är 127 kg/år. De uppdaterade beräkningarna visar på en fosforbelastning till 
Kyrkdammens inlopp är 160 kg/år och ut från Kyrkdammen (nuvarande utformning) är 96 kg/år, vilket 
motsvarar ca 20 - 30 % av den totala belastningen via Fullerstaån. 
 
Tabell 5 visar uppdaterade beräkningar av föroreningshalter och belastning i inloppet och utloppet 
samt reningseffekt för Kyrkdammen. Halterna som har beräknats i denna utredning jämförs med 
riktvärden för utsläpp till mycket känslig recipient (Riktvärdesgruppen, 2009). Trots att riktvärdena inte 
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överskrids behövs rening för att få ner föroreningsbelastningen på recipienten och därmed för att 
sänka halterna i recipientens vattenmassa. Beräkningar av föroreningshalter och belastning har även 
gjorts före och efter åtgärdsförslaget med en kompletterande fördamm, se vidare kapitel 4. Resultaten 
redovisas med minst två värdesiffror.  

 

 

Tabell 5 - Föroreningshalter (µg/l) och föroreningsbelastning (kg/år) före och efter rening, samt riktvärden 

för dagvattenutsläpp (µg/l) till mycket känslig recipient. Halter och mängder har avrundats efter 

beräkning. 

*Inklusive rening i Källbrinksdammen och avsättningsmagasin för Huddingevägen. 

  

Ämne Riktvärden för 
dagvattenutsläpp 
[µg/l] 

Inlopp till 
Kyrkdammen 
[µg/l]* 

Utlopp från 
Kyrkdammen 
[µg/l] 

Inlopp till 
Kyrkdammen 
[kg/år]* 

Utlopp från 
Kyrkdammen 
[kg/år]  

Beräknad 
reningseffekt 
[%] 

P 160 120 73 160 96 39 

N 2 000 1 400 1 100 1 800 1 450 20 

Pb 8,0 5,5 2,7 7,2 3,6 50 

Cu 18 14 8,5 18 11 38 

Zn 75 45 23 59 31 48 

Cd 0,40 0,27 0,18 0,36 0,23 63 

Cr 10 2,8 1,4 3,7 1,9 50 

Ni 15 3,9 2,4 5,1 3,2 37 

Hg 0,03 0,012 0,0085 0,015 0,011 27 

SS 40 000 31 000 16 000 41 000 21 000 49 

Olja 400 230 100 310 140 55 

PAH - 0,22 0,094 0,29 0,12 57 

BaP 0,030 0,022 0,0061 0,03 0,013 57 
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Provtagning  
Stickprovtagningar har utförts i provpunkten ”Kyrkdammens utlopp, Fullersta gård” månadsvis av 

totalfosfor och totalkväve sedan 2002 av Stockholm Vatten AB, se diagram 1. Provtagningarna visar 

en medelhalt av totalfosfor på 45 µg/l och en medelhalt av totalkväve på 847 µg/l. Beräkningarna i 

StormTac ger en aning högre halt än stickprovtagningarna. Det skulle delvis kunna bero på 

provtagningsmetodik, men även på antaganden gjorda (eller inte gjorda) i StormTac samt att de 

schablonhalter och markanvändningar som har använts inte fullt ut speglar verkligheten.  

 

Diagram 1 Resultat provtagning, Stockholm Vatten AB 

 

 
Källor till fosforbelastning 
Det är viktigt att hitta källor till större föroreningsutsläpp. När det gäller fosfor kan det till exempel 
handla om felkopplade spillvattenledningar, bräddning från spillvattenledningar, enskilda avlopp, 
läckage från industri, jordbruk, djurhållning, betesmarker och odlingsmark (t.ex. koloniområden). Det 
finns inga bräddpunkter från spillvattennätet till dagvattennätet i dammens avrinningsområde.  
 
I det aktuella området har följande risker identifierats: 

- Risk att det finns felkopplade spillvattenledningar 
- Risk för överläckage mellan spill- och dagvattenledningar då delar av ledningsnätet är gamla och 

troligen otäta.  

- Enskilda avlopp. 
- Betesmarker, både i direkt anslutning till ån och till dagvattennät (skyddszon av bevuxen mark 

bör finnas, minst 6 meter bred närmast vattendraget.) 
- Spill från fåglar, troligen ett marginellt problem, men det finns studier där upp till 70-75 % av all 

totalfosfor till vattnet kommer från kolonier med kanadagäss. Näringstillskottet ökar om födan inte 
kommer från dammen (Manny et al,1975) . 
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4 Åtgärdsförslag 

Åtgärderna syftar till att göra dagvattensystemet mer robust med avseende på översvämningar samt 
att minska föroreningsbelastningen på Trehörningen, särskilt med avseende på fosfor. Inga av 
åtgärdsförslagen är tillståndspliktiga enligt 11 kap MB. Anmälan till länsstyrelsen avseende 
vattenverksamhet kan dock vara aktuell.  
 

I Fullerstaåutredningen framkom en rad åtgärdsförslag och inför denna utredning har Huddinge 
kommun lagt till ytterligare några, se nedan. 
 
Förslag från Fullerstaåutredningen:  

- Komplettera Kyrkdammen med en försedimentering eller fördamm. 
- Fördjupa Kyrkdammen för att öka volymen och uppehållstiden. 
- Komplettera Kyrkdammen med växtlighet. 

 
Förslag från Huddinge kommun: 

- Återställa djup i befintlig damm.  
- Utöka befintlig damm, kantjusteringar. 
- Tillvarata och utveckla den biologiska mångfalden och de rekreativa värdena kopplat till 

åtgärderna ovan. 
 
I denna utredning har följande åtgärdsförslag arbetats vidare med, samt tillkommit: 

- Komplettera Kyrkdammen med en fördamm 
- Fördjupa befintlig damm 
- Komplettera växligheten med flytande växtbäddar 
- Infiltrationsyta med filter 
- Effektivisera befintligt avsättningsmagasin för Huddingevägen 

 
När det gäller alternativet ”utöka befintlig damm/kantjusteringar” har bedömningen varit att det ger 
ingen eller ringa effekt på reningen och därför utreds det inte som förslag. Dagens organiska 
utformning ger en lång strandlinje som vid kantjustering skulle rakas ut. Att utöka dammen skulle till 
stor del ske på bekostnad av översvämningsytor och därmed skulle effekten bli begränsad. I valet 
mellan att anlägga en ny fördamm och att utöka befintlig damm är fördamm att föredra och därför är 
det detta alternativ som redovisas.  
 
Möjligheter, genomförbarhet, kostnader och vilken effekt åtgärderna ger på minskad 
föroreningsbelastning (främst fosforreduktion) redovisas i kapitlet. En sammanfattad åtgärdslista och 
kostnadskalkyl finns i tabell 6. Kostnader är svåra att uppskatta. De har delats in i 
anläggningskostnad, kostnader för projektering inklusive tillkommande geoteknik och driftskostnad. 
Avskrivningstid för de två första posterna har satts till 20 år. Anläggningskostnader har uppskattats 
från andra likvärdiga projekt. När det gäller fördamm har det antagits att ingen tätduk eller andra dyra 
åtgärder behövs (dvs samma utformning som befintlig damm). Vi har antagit att fördamm och 
fördjupning kräver tillkommande geoteknik. Tabell 6 nedan redovisas ett spann mellan  en bedömd 
realistisk kostnad och kostnaden om anläggandet blir med komplicerat än vad som är antaget i denna 
tidiga utredning.  
  
 
 
 



Tabell 6. Kostnadskalkyl för åtgärdsförslag.  

Åtgärd Anläggnings-
kostnad   
[kr] 

Anläggnings-
kostnad 
20 års 
avskrivning 
[kr/år] 
 

Kostnad -
Projektering 
tillkommande 
geoteknik 
[kr] 

Kostnad -
Projektering 
tillkommande 
geoteknik 20 års 
avskrivning 
[kr/år] 
 

Tillkomman
de drift-
kostnad 
[kr/år] 

Total 
kostnad 
[kr/år] 

Fosfor-
avskilj-
ning 
[kg/år] 

Kostnad  
[kr/kg/år] 

Andra effekter 

Fördamm 1 000 000 - 
2 000 000 

50 000 - 
125 000 

200 000 -
500 000 

10 000 - 
25 000 

 

15 000 75 000-
165 000 

22,0 3 400- 
7500 

 

 + Ökad fördröjningsvolym 
 -Minskad svämplan, minskad 
biodiversitet 
 -Ökad drift 

Fördjupa befintlig 
damm 

300 000- 
600 000 

15 000- 
30 000 

200 000- 
500 000 

 

10 000 – 
25 000 

 

 25 000 – 
55 000 

3,7* 6 800 - 
14 900* 

 

 + Möjlighet till flytande växtbädd 
 - Minskad grundzon, minskad 
växtlighet, vilket kan ge minskad 
rening 

Flytande 
växtbäddar**, 
area: 

  
 
 + Ökad biodiversitet och bättre 
gestaltning 
- Ökad drift 

100 m2 
200 m2 
400 m2 

400 000 
800 000 

1 600 000 

20 000  
40 000 
80 000 

80 000 
80 000 
80 000 

4 000 
4 000 
4 000 

5 000 
7 500 

10 000 

29 000 
51 500 
94  000 

10,0 
20,0 
40,0 

2 900 
2 500 
2 350 

Järnhaltigt filter 250 000 –  
500 000 

12 500 – 
25 000 

150 000 –  
300 000 

7 500 – 
15 000 

 

5 000 25 000 – 
45 000 

9,6 2 600 – 
4 700 

 - Minskad biodiversitet 

Effektiviserat 
avsättnings-
magasin, 
vägdagvatten 

3 000 000 150 000 200 000 10 000 30 000 140 000  2,8 68 000 -  Kräver pumpning 
-  Kräver mycket drift 

Effektiviserat 
avsättnings-
magasin 

4  000 000 200 000 200 000 10 000 50 000 210 000 17,0 15 300 -  Kräver pumpning 
-  Kräver mycket drift 
- antaget att ny bassäng krävs 

*Osäker fosforavskiljning, se avsnitt 4.2.2/ 
**Anläggningskostnad = 4 000 kr/m2 och fosforavskiljning = 0,1 kg/m2/år.  
 



 

4.1 Försedimentering, fördamm 

Att komplettera Kyrkdammen med en fördamm innebär att dammvolymen och dammarean ökar samt 
att sedimentering av grövre partiklar kan begränsas till fördammen. Möjlig plats för en fördamm är 
uppströms Kyrkdammen vid befintligt meandrande dike. Det skulle innebära att en del av den 
meandrande Å-parken omformas till damm och andelen svämplan skulle minskas något. 

Inflödet till Kyrkdammen från Fullerstån har bedömts vara relativt rent. Trots det skulle en fördamm 
vara positiv för reningen.  

Det är viktigt att utformning sker så att risken för översvämningar uppströms helst minskar och inte 

ökar.  

För att inte överskatta effekten av en fördamm har beräkningar skett restriktivt med en fördamm med 
area på 1500 m2 även om det sannolikt går att anlägga en större fördamm. Figur 9 visar utbredning av 
en fördamm med en area på 1500 m2. Beräkningar ha skett på det flöde som kommer via övre 
Fullerstaån, inlopp 1, för aktuellt tillrinningsområde se bilaga 4, PM StormTac. 
 

 

Figur 9 – Utbredning av fördamm uppströms Kyrkdammen med en area på 1500 m2. 
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4.1.1 Teknisk genomförbarhet 

Geotekniska förhållanden 

De geotekniska förutsättningarna för schakt måste säkerställas. Troligen består marken av gammal 

sjöbotten, vilket kan innebära restriktioner när det gäller djup och släntlutningar. Det är högt 

grundvatten i området och därmed finns risk för bottenupptryckning. Detta gör att det troligen krävs 

dyra anordningar om dammen ska gå att tömma på vatten så som hårdgjordbotten. För tömning av 

dammen krävs även stora slussluckor och dike för förbiledning. Det är ej utrett hur förbiledning kan 

ske med avseende på nivåer. 

Dammen kan utformas på två alternativa sätt, ett dyrare där hantering av sediment underlättas och ett 

där dammen får en enklare utformning med naturlig botten. Reduktion av näringsämnen bedöms vara 

likvärdig i bägge fallen så länge andelen växter är likvärdig.  

Alternativ ett innebär att dammen utformas med hårdgjord botten, slussluckor och dike för förbiledning 

(där även toppflöden kan bräddas förbi).  För alternativ två krävs det att borttagning av sediment sker 

med sugbil, där rejektvattnet återförs till dammen. Detta är en relativt vanlig metod.  

Markägare 

Huddinge kommun har rådighet över marken. Kyrkdammen ligger inom plan för Sjödalen-Fullersta och 

området är allmän plats mark, park; samt plan för kvarter Tången m.m. där markanvändning är satt till 

Natur med tillägg vattenområde, gång- och cykelväg. 

4.1.2 Förväntad effekt 

När det gäller föroreningsreduktion är det olika för olika ämnen hur stor effekt en fördamm har. Det är 

normalt främst partiklar som avsätts i en fördamm, men den föreslagna fördammen blir relativt stor 

och utförs den med mer växtlighet än normalt kommer denna bidra med effektivare rening. Vid god 

hydraulisk utformning kan effekten förväntas öka med upp till ca 15 % även för fosfor vilket innebär att 

ytterligare 22 kg fosfor skulle avskiljas per år, se tabell 7.  

När det gäller sedimentering är Å-parken eller dikets reningseffekt liten i jämförelse med en fördamm 

som har större permanent vattenvolym och därmed längre uppehållstid. Däremot kan effekten på lösta 

föroreningar vara likvärdig beroende på utformning. För att inte tappa den rening som sker i befintliga 

växtklädda grundzoner är det viktigt att en fördamm utförs med grundzon med växter.  

Det är svårt att skapa någon större volym för fördröjning ovan permanent vattenyta, då 

nivåskillnaderna i området är små. Förslagsvis utformas marken utanför fördammens vattenyta så att 

en översvämningsyta skapas som får torka mellan regnen. På så sätt kan nyttjandet av marken öka 

och den biologiska mångfalden bevaras då ytor som periodvis får svämma över skapar en miljö som 

ofta ger en stor artrikedom. Arterna bli fler desto naturligare marken tillåts vara. 
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Tabell 7 – Halter och belastning med föreslagen fördamm. Halter och mängder har avrundats efter 

beräkning. 

Ämne Inlopp till 
Kyrkdammen 
[µg/l] 

Utlopp från 
föreslagen 
fördamm 
1500 m2 och 
efter 
Kyrkdammen 
[µg/l]* 

Inlopp till 
Kyrkdammen 
[kg/år] 

Utlopp från 
föreslagen 
fördamm 1500 m2 
och efter 
Kyrkdammen 
[kg/år]* 

Utlopp från 
Kyrkdammen 

exkl. ny 
fördamm 

[kg/år] 

Tillkommande 
avskiljning 

[kg/år] 

Beräknad 
reningseffekt 

[%] 

P 120 55 160 74 96 22 54 

N 1 400 970 1 800 1 250 1450 200 31 

Pb 5,5 1,8 7,2 2,4 3,6 1,2 67 

Cu 14 6,6 18 8,5 11 2,5 53 

Zn 45 16 59 21 31 10 64 

Cd 0,27 0,14 0,36 0,18 0,23 0,05 49 

Cr 2,8 1 3,7 1,3 1,9 0,6 64 

Ni 3,9 2,1 5,1 2,7 3,2 0,5 46 

Hg 0,012 0,0072 0,015 0,009 0,011 0,002 40 

SS 31 000 11 000 41 000 15 000 21 000 6000 64 

Olja 230 5,2 310 110 140 30 69 

PAH 0,22 0,057 0,29 0,075 0,12 0,045 74 

BaP 0,022 0,0057 0,03 0,0078 0,013 0,0052 
 

74 

*Efter rening i Källbrinksdammen, Kyrkdammen och avsättningsmagasin för Huddingevägen plus en fördamm på 

1500 m2 i serie (före) Kyrkdammen. 

4.1.3 Kostnadskalkyl 

Dammar med en storlek kring 1500 m2 och med enkel utformning (utan tätduk, betongbotten osv) 
kostar uppskattningsvis ungefär en miljon kronor att anlägga. Vid enkla förhållanden kan kostnaden 
vara betydligt lägre, men med tanke på att det är ett meandrande dike i området, hög grundvattennivå 
och förmodat lösa schaktmassor som kräver avvattning kommer kostnaden vara relativt hög.  
 
Driftskostnaden skulle öka något, men marginellt då det redan idag är en liknande yta (driftsmässigt). 
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4.2 Fördjupa befintlig damm 

En förbättringsåtgärd är att fördjupa befintlig damm genom muddring och grävning. Detta skulle 
medföra en större volym och därmed en längre uppehållstid och bättre rening. En fördjupning ökar 
däremot inte utjämningsvolymen utan ger endast en bättre rening. Alternativt skulle dammens kanter 
höjas. 
 
Vid utformning med 1:3 slänter och 2 m bred grundzon skulle två djupare dammdelar kunna skapas, 
se figur 10 och 11. Det är dock ej att rekommendera att schakta mellan brostöden (endast muddra så 
att ursprungligt djup återställs) och därmed utgår den ena djupdelen.  
 

 
Figur 10 – Fördjupning av Kyrkdammen, röd ring visar rekommenderad plats för fördjupning 

 
Ett alternativ till att skapa en större dammvolym och en trevlig miljö med större vattendjup är att göra 
kantjusteringar genom att anlägga spont på delar av dammen så att fullt djup erhålls direkt vid 
strandkant, se figur 12 och 13. Säkerheten för allmänhet måste beaktas och ofta är det tillräckligt att 
ha en förhöjd kant som synliggör dammen. Särskilt viktigt är att säkerställa att dammen syns på 
vintertid vid snö.  
 

 
Figur 11 – Typsektion av fördjupning med ny grundvattenzon 
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Figur 12 - Lysholtsparken, Veije, Danmark, Foto 

VegTech 

 

Figur 13 - Dagvattenkanal i Nansenpark, Oslo, 

Foto Bjørbekk & Lindheim 

4.2.1 Teknisk genomförbarhet 

Grävmuddring skulle lämpligen ske med pontongrävare. Arbetet behöver ske i våta förhållanden och 

schaktmassor måste avvattnas.  

Geotekniska förhållanden 

Med tanke på att Huddingevägen går över dammen och att brostöden står nära dammkrön råder 

geotekniska begränsningar och dessa måste säkerställas. Troligen finns restriktioner både när det 

gäller schaktdjup, avstånd till brostöd och släntlutningar. 

Markägare 

Huddinge kommun har rådighet över marken. Kyrkdammen ligger inom plan för Sjödalen-Fullersta och 

området är allmän plats mark, park. 

4.2.2 Förväntad effekt 

Det är svårt att beräkna förväntad effekt. I StomTac beräknas främst rening utifrån ett areaförhållande 

och en fördjupning skulle då inte ge någon förändring. I verkligheten skulle uppehållstiden öka med en 

fördjupad damm och därmed skulle sedimentationen öka.  

Enligt förslaget skulle grundzonen minskas. Arean på del som skulle kunna fördjupas är ca 400 m2. 

Med ett antaget nytt djup på 1,5 m skulle dammvolymen öka med ca 440 m3 (befintligt djup 0,4m * 400 

m2). 

Effekten av en fördjupad damm är att uppehållstiden ökar och där med reningen. Det är rimligt att anta 
att reningen av partikulär fosfor skulle kunna öka ca 5 %. Detta skulle ge en minskning av 
fosforbelastningen på upp till ca 7,3 kg/år. Att minska grundzonen minskar dock även växtytan i 
dammen om fördjupning inte sker i kombination med flytande växtbäddar. En minskad växtyta riskerar 
att minska reningseffekten, särskilt av lösta ämnen, så bedömningen är att den förväntade 
nettoeffekten av denna åtgärd kan vara marginell eller t.o.m. skulle kunna bli negativ för de lösta 
ämnena. Rimligt att anta är att nettoeffekten skulle kunna bli 50 % av 7,3 kg/år, d.v.s. 3,7 kg/år. 
 

4.2.3 Kostnadskalkyl 

Referensprojekt för muddring och fördjupning finns på våtmarksguiden.se och en rimlig kostnad är ca 

300 000 kr. 
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4.3 Komplettera växtligheten  

En åtgärd för att öka reningen, men även för att gynna de rekreativa värdena och öka den biologiska 

mångfalden är att komplettera med växtlighet.  

Ett alternativ är att anlägga strandmattor eller plantera pluggplantor för att öka de rekreativa värdena 

och ytor med växter i grundzonen. Detta skulle främst ge ett mervärde i form av biologisk mångfald 

och öka de rekreativa värdena då ytan även utan plantering är bevuxen och näringsämnen avskiljs 

och tas bort i samband med skörd.  

Flytande växtbäddar har tack vare sin stora rotzon i vattenytan potentiellt stor möjlighet att reducera 

näringsämnen och föroreningar. Det finns inte forskning på hur mycket som avskiljs. Enligt tillverkaren 

VegTech kan 1 m2 med flytande växtbädd uppta ca 0,1 kg/m2/år.  

4.3.1 Teknisk genomförbarhet 

Inga tekniska problem att komplettera med växter i grundzon. En ökad andel växter kan minska 

flödeshastigheten vilket ger en ökad sedimentering.  

VegTechs flytande växtbädd (i form av flytande våtmark) har rotgardiner som sticker ned ca 0,5-1,5 m, 

varför de skulle behöva anläggas i dammens djupzon. Dammens djupzon är inte begränsande, utan 

en växtbäddsarea på drygt 800 m2 skulle kunna anläggas utan problem, se figur 14. Flytande 

växtbäddar anses inte dämma upp vattnet nämnvärt. Växtbäddarna kan även anläggas förskjutet 

istället för att ha dem med en större stomme, vilket inte skulle påverka flödet alls.  

 

Figur 14 – Möjlig placering av växtbäddar 

4.3.2 Förväntad effekt 

Reningseffekten är 0,1 kg/m2/år. Ju större växtbäddsarea desto högre reningseffekt. För att 

växtbäddarna ska ha samma reningseffekt som föreslagen fördamm (22 kg/år), behövs en 

växtbäddsarea på 220 m2.  

4.3.3 Kostnadskalkyl 

Kostnad för flytande växtbädd är ca 4000 kr/m2.  
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4.4 Infiltrationsyta med filter 

En infiltrationsyta gärna med tillsatt järnrik sand innebär att en del av ytan kring dammen skulle tas i 

anspråk, se figur 15 och 16 för exempel.  

 

Figur 15 - Järnberikat filter i Mapelwood, 

Minensota. (foto Barr Engineering). 

 

Figur 16 - Damm med filterdike, Prio Lake, 

Minnesota 

4.4.1 Teknisk genomförbarhet 

Svårigheten med att anlägga en infiltrationsyta som ger en bra fosforrening är att filtret bör torka upp 

mellan regnen. Aktuellt område är flackt och grundvattennivån hög. Befintlig översvämningsmark 

(ovan normalvattenytan) skulle kunna nyttjas genom ett byte av jordlager. Filtret kan tätas med 

gummiduk och förses med dränering som kopplas med tät ledning till dagvattennätet vid en nivå lägre 

än dräneringens botten. Anläggningen bör utföras i anslutning till utlopp för att det inte ska krävas lång 

ledningsdragning.  

Alternativt krävs pumpning av vatten upp till en högre belägen yta. Befintlig pumpstation skulle 

eventuellt kunna nyttjas för detta. Enligt uppgift finns det plats för två pumpar, men endast en används 

i nuläget.  

4.4.2 Förväntad effekt 

Provtagning av befintliga filteranläggningar i Minnesota har visat på 50 % reduktion av löst fosfor. Ju 

högre halt in desto högre reningseffekt uppnås. För halter i ”normalt” dagvatten har flödesproportionell 

provtagning visat på 85-90% reningseffekt på totalhalter (Erickson och Gulliver, 2010).  

Endast en mindre del av vattenvolymen skulle passera filtret. Uppskattningsvis skulle det gå att leda 

ca 20 % av vattenvolymen via filtret. Då sedimentering har skett i dammen antas det vara den lösta 

fraktionen som avskiljs i filtret, d.v.s. att reningseffekten är 50 %.  

Modelleringen i StormTac visar på att belastningen ut från befintlig damm är 96 kg/år (efter rening i 

Källbrinksdammen, avsättningsmagasin och Kyrkdammen). Antaget att 20 %  av vattenvolymen leds 

via filtret  och att reningseffekten är 50 % är den förväntade effekten för filteranläggning = 96 kg/år x 

0,2 x 0,5 = 9,6 kg/år. 

4.4.3 Kostnadskalkyl 

Ett liknade filter i Minnesota kostade 5000 dollar att anlägga. Här är schaktförhållanden komplicerade 
och det skulle krävas tätduk och dränering. Uppskattad kostnad uppgår till 250 000 kr. 
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4.5 Effektivisera befintligt avsättningsmagasin 

Huddingevägen avleds via ett avsättningsmagasin där funktion i denna rapport har antagits vara 

normal för ett magasin i denna storlek. Det har dock framkommit uppgifter om att funktionen av 

magasinet är osäker. Ett första viktigt steg att ta är att inventera befintligt magasin och vid behov 

utföra drift så som sedimentbortagning och se över anläggningen så att normal funktion erhålls. 

Som en kompletterande åtgärd skulle magasinet kunna byggas om för att öka effekten. Det är ett dyrt 

alternativ som sällan används. Kemisk fällning kan vara ett alternativ på platser med höga 

föroreningar i dagvatten och där liten plats för åtgärder finns så som vägtunnlar. Men det finns även 

exempel på anläggningar där dagvatten från småindustri och bostäder renas, exempelvis i Örestad i 

Köpenhamn.  

Effekten av kemisk fällning förväntas vara relativt låg då halt i inkommande vatten är relativt låg. Här 

tas det ändå upp som ett möjligt exempel eftersom det finns en befintlig anläggning som skulle kunna 

kompletteras med kemisk fällning. Ombyggnad kan ske på två sätt. Antingen så att befintlig rening av 

vägdagvattnet blir mer effektiv eller genom att en del av dammens vatten pumpas upp till magasinet 

för ett extra reningssteg. Detta kräver styr- och reglerteknik så att det sker mellan regn. 

4.5.1 Teknisk genomförbarhet 

Det är ej utrett hur ombyggnation skulle ske. Kemisk fällning ger stora mängder sediment som 

innehåller mer vatten än ”normalt” vilket ger ett tätare driftintervall och dyrare drift. För alternativ två, 

pumpning av dagvatten från dammen krävs sannolikt en ny bassäng. 

4.5.2 Förväntad effekt 

Kemisk fällning ger ofta en hög rening, här antas reningseffekten vara 90 %. Den förväntade effekten 

är osäker och noggrannare utredning krävs för att säkerställa att reningseffekten är så hög som 90% 

vid så pass låga ingången halter.  

Om enbart vägdagvatten skulle behandlas: 

Enligt beräkningar (bilaga 4) är belastningen efter rening från befintligt avsättningsmagasin 3,1 kg/år. 

Den förväntade effekten uppskattas därför till = 3,1 kg/år x 0, 9 = 2,8 kg/år. 

Om vatten från dammen behandlas: 

Enligt beräkningar (bilaga 4) är belastningen efter rening i befintligt dammsystem 96 kg/år.  Antaget är 

att ca 20% av vattenvolymen skulle kunna behandlas. Den förväntade effekten uppskattas till = 96 

kg/år x 0,2 x 0,9 = 17 kg/år.  

4.5.3 Kostnadskalkyl 

Det skulle sannolikt krävas nya pumpar, anpassning av styr och reglerteknik, fällningsmekanik m.m. 

och det kan vara rimligt att anta att kostnaden skulle vara 3 000 000 kr eller mer, för alternativ med 

behandling av vägdagvatten och 4 000 000 kr eller mer för det andra alternativet. 
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5 Framtida provtagning  

För att möjliggöra framtida provtagning bör dammen förses med ett genomtänkt system för 

provtagning. Den rekommenderade metoden för provtagning av dagvatten är flödesproportionell 

samlingsprovtagning, helst över flera årstider för att kunna se årstidsvariationer, dock minst över tre 

regntillfällen. Då inloppen är många kan detta bli kostsamt. Vid provtagning krävs det att det finns 

plats för utrustningen, ofta i en flyttbar container. Provtagning av in- och utlopp bör ske vid samma 

regntillfällen, se figur 17 för föreslagna provpunkter. Stickprovtagning är ej att rekommendera. 

 

Figur 17 - Föreslagna provpunkter 

 

För att flödesmätning ska kunna ske krävs en bestämmande sektion, vanligen ett Thomson-överfall 

och en nivåskillnad. Alternativt kan en area-hastighetsgivare installeras i ett rör, se figur 18. För mer 

information kring provtagning se exempelvis rapport NOS-dagvatten Uppföljning av 

dagvattenanläggningar i fem Stockholms kommuner, SVU rapport nr 2012-02, Jonas Andersson, 

Sofie Owenius, Daniel Stråe. 

I Kyrkdammen är nivåskillnaderna mycket små. Det finns även risker för problem med dämning av 

ledningssystemet uppströms vid anläggande av överfall. Dessa måste beaktas (helst genom 

modellering av hydrauliken) och sannolikt blir riskerna för dämning för stora på vissa av inloppen. 

Dämda system är ofta problematiska att provta då de kan ge negativa värden. 

För att underlätta flödesmätning är det en fördel om skibord är identiska.  
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Figur 18. Beskrivning av provtagningsstation, NOS-dagvatten, SVU rapport nr 2012-02., Jonas Andersson, 

Sofie Owenius, Daniel Stråe. 

 
En utmaning vid bedömning av dammens funktion är att vikta påverkan från övriga inflöden som ej 

provtas. För att kunna uppskatta inflödet via övriga inlopp behövs en noggrannare kartering av 

avrinningsområdet. 

Tidigare har flödesmätningar gjorts i trumma uppströms i Fullerstaån samt i kulvert nedströms 

Kvarndammen. Det har varit relativt komplicerad flödesmätning då sektionen är bred och flödet oftast 

litet. 

Ett mindre omfattande provtagningsalternativ är att göra sedimentundersökning, men det ger ingen 

kvantifiering av avskiljning av lösta fraktioner och näringsämnen.  

Förslag på provtagningspunkter redovisas i figur 16 och tabell 8. 

5.1 Kostnader 

En flödesproportionell provtagning under 2 månader med 6 prov för en punkt kostar ca 60 000 kr inkl. 
installation och avinstallation, tid för hämtning och analyser samt hyra av utrustning. Till detta 
tillkommer rapportering. Provtagning av fler punkter under samma mätperiod blir lite billigare, ca 50 
000 kr per tillkommande punkt. Om det regnar lite tillkommer hyra, uppskattningsvis ca 10 000 kr per 
punkt. Total summering: 50-70 000 kr för en punkt, 90-130 000 kr för två.  
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Tabell 7 - Förslag på åtgärder för att möjliggöra provtagning i samtliga in- och utlopp, se även figur 17 

ovan. 

Inlopp/

utlopp 

Benämning Teknisk genomförbarhet Risker 

1 Fullerstaån Krävs att skibord anläggs för att 

flödesmätning ska kunna ske, Skibord utförs 

identiskt med utlopp. 

 

Alternativt kan flödesmätning och 

provtagning ske uppströms i trumma där 

utrustning ryms. På så sätt undviks kostnad 

för containerhyra.   

Dämning uppströms i 

ledningsnätet. Utredas 

genom modellering. 

Erosion runt skibord, 

beaktas vid 

anläggandet. 

2A D1000 in till 

fördamm 

Bestämmande sektion (skibord) kan troligen 

placeras i brunn uppströms där ledning ej är 

dämd. Provtagningsutrustning i container. 

Dämning uppströms i 

ledningsnätet. Utredas 

genom modellering. 

2B D315, från 

avsättnings-

magasin 

Prover ska helst tas både vid inlopp och vid 

utlopp till magasin. För Kyrkdammens 

provtagning är det utloppet som är relevant.  

Olja dispergeras och blir svårare att avskilja, 

men om avsättningsmagasinet fungerar väl 

ska merparten av olja vara avskild innan 

pumpning. Pumpning medför att risk för 

turbulens i pumpgrop (ej lämplig plats för 

provtagning). 

Inlopp: area-hastighetsgivare i inloppsledning 

(nedströms bräddbrunn!)  

Utlopp: skibord anläggs i dike.  

Provtagningsutrustning kan troligen placeras 

i pumpstationen. 

Inga identifierade 

3 Passage 

mellan 

fördamm och 

huvuddamm 

Att provta här möjliggör bedömning av 

fördammens effekt. Är dock ej prioriterat. 

Skibord anläggs under bro. 

Provtagningsutrustning i container. 

Risk för dämning i 

ledningsnät uppströms 

bedöms vara låg. 

4 Dike Skibord anläggs i dike. 

Provtagningsutrustning i container. 

Ej prioriterat. 

Risk för dämning i 

ledningsnät uppströms 

bedöms vara låg. 

5  Reglering vid 

bro 

Ena skibordet ersätts med Thomson-överfall, 

samma överfallsnivå som det andra 

skibordet. Flödet viktas. 

Provtagningsutrustning i container.  

Inga identifierade 

6 Utlopp Area-hastighetsgivare i utloppskonstruktion.  

Ej rekommenderat! 

Risk för igensättning och 

strypning av utflöde 

7 I kulvert 

nedströms 

Åtkomst via brunn nedströms och mätning 

sker i kulvert.  
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