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1. Inledning och bakgrund 

Sigtuna Kommun har med hjälp av Dagvattengruppen på SWECO VIAK upprättat denna Dag-

vattenplan innehållande en översikt över befintliga och planerade dagvattenåtgärder samt priori-

tering och kostnadsuppskattning av dessa.  

Som en del i arbetet med dagvattenplanen utfördes under hösten 2003 en utredning av föro-

reningssituationen i kommunen i vilken föroreningshalter och föroreningsmängder från olika av-

rinningsområden beräknades. Resultatet presenterades i PM 2003-11-24 ”Kartläggning av 

dagvattnets föroreningsbelastning från Sigtuna Kommuns avrinningsområden”. Baserat på 

tidigare studie har lämpliga åtgärdsplatser identifierats och förslag på anläggningstyper tagits 

fram, dimensionerats och kostnadsuppskattats. Befintliga dagvattenåtgärder har översiktligt 

utretts med avseende på ev. renoverings- och utbyggnadsbehov. Dagvattenåtgärderna har 

prioriterats efter i första hand total belastningsreduktion av föroreningar samt ”kostnad-nytta-

effekt”. Andra värden såsom skyddsvärden, recipientkänslighet, rekreationsvärden mm har i 

prioriteringsarbetet beaktats där sådan information funnits att tillgå. Aktuella recipienter som 

berörs i dagvattenplanen är Garnsviken, Steningeviken, Sigtunafjärden, Märstaån och sjön 

Fysingen. 

 

Sigtuna kommun: 

Agneta Leinholm och Jan Franzén, Stadsbyggnadskontoret 

Jenny Lerinder, Miljö- och Hälsoskyddskontoret 

 

SWECO VIAK: 

Thomas Larm,  Maria Karlsson och Mathias von Scherling  
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2. Dagvattenarbetet i Sigtuna Kommun 

I det regionala mål- och handlingsprogrammet för Stockholms län, Miljövårdsprogram 2000, 

står att varje kommun bör upprätta en dagvattenplan eller motsvarande dokument för såväl be-

fintlig som planerad miljö. Övriga regionala mål och förslag till åtgärder i Miljövårds-

programmet som berör dagvatten är (Sigtuna Kommun Riktlinjer Dagvatten, 2003): 

 Kommuner och väghållare källsorterar i ökad utsträckning dagvatten så att de mest 

förorenade fraktionerna kan renas separat och så att dagvatten av bättre kvalitet för-

hindras att komma i kontakt med föroreningar på sin väg ner till grundvattnet eller 

ytvattnet. 

 Länsstyrelsen gör i samverkan med berörda parter en samlad uppföljning och utvär-

dering av befintliga anläggningarna för rening och omhändertagande av dagvatten. 

 Halterna av fosfor och kväve i våra sjöar och vattendrag ska inte vara högre än två 

gånger den ursprungliga halten. 

 Minst 60% av slammet från länets avloppsreningsverk ska kunna återföras till jord-

bruket år 2002. 

De regionala målen har översatts i lokala miljökvalitetsmål som finns beskrivna i 

”Miljöutredning i Sigtuna kommun” (2001-05-04). De lokala miljökvalitetsmålen som gäller för 

dagvatten är (Sigtuna Kommun Riktlinjer Dagvatten, 2003): 

 En dagvattenpolicy ska arbetas fram i kommunen innan den 31 december år 2002. 

 Restaurering av kommunens vattendrag för att skydda Mälarens miljö ska inten-

sifieras bland annat genom medverkan i samordnade kommunövergripande insatser. 

 Åtgärder för Märstaåns fortsatta utveckling ska prioriteras inom vattenvårdsarbetet. 

- och ombyggnationer av bostadsområden ska om möjligt 

dagvattenrening/omhändertagande ske lokalt i anlagda våtmarker om det är 

genomförbart. 

 Avledandet av dagvatten i ledningssystem bör minskas. Istället, eller i så stor ut-

sträckning som möjligt bör dagvatten hanteras med en kombination av ”LOD” 

(Lokalt Omhändertagande av Dagvatten), transport i öppna diken och 

rening/fördröjning i olika typer av dagvattenanläggningar. 
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För att uppnå miljökvalitetsmålen har Sigtuna Kommun upprättat riktlinjer för dagvatten-

hanteringen. De riktlinjer som bör tas hänsyn till vid framtagande av dagvattenplanen står 

listade nedan (Sigtuna Kommun Riktlinjer Dagvatten, 2003): 

 Dagvattenhantering måste från fall till fall anpassas efter lokala förhållanden. Av-

vägningar görs beroende av recipientens känslighet och dagvattnets förväntade 

flödesmängder och föroreningsinnehåll. 

 Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt, helst infiltreras/perkoleras i marken 

där nederbörden faller. Förorenat dagvatten ska inte utan åtgärd infiltreras/perkoleras 

eller föras direkt till recipient. Inom vattenskyddsområden gäller specifika skydds-

föreskrifter. 

 Avrinningen från en tomt/ett markområde bör efter exploatering inte öka jämfört med 

före exploateringen. Grönområden/gröna stråk ska om möjligt avsättas för öppen 

transport och infiltration. 

 Om förutsättningar saknas för lokalt omhändertagande ska vattenflödet helst för-

dröjas innan avledning sker till lämpligt närområde där det kan infiltrera. Om mark-

förutsättningar för infiltration saknas leds dagvattnet direkt till recipient. 

 Dag- och dräneringsvatten ska inte ledas till spillvattenledning där duplikat system 

finns. 

 Dagvattenssystemet ska utformas så att man hindrar skadliga uppdämningar vid kraf-

tiga regn. 

 Avledningen av dagvatten ska anordnas så att skadeverkningar vid miljöolyckor be-

gränsas. 

 Dagvattenanläggningar bör fastställas i planbestämmelserna. 

 Vid lokalisering av bebyggelse ska hänsyn tas till den naturliga vattenbalansen. 

 Vid ny- eller ombyggnation av större parkeringsplatser eller större vägar ska dag-

vattenhanteringen utformas så att föroreningarna i vattnet kan avskiljas. 

 För industriområden är det verksamheten som styr vilken reningsmetod som ska 

tillämpas. 

 Bensinstationer ska ha oljeavskiljare för dagvatten. 
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 Skötselplaner, skötselinstruktioner och program för uppföljning för dagvatten-

anläggningar upprättas i samband med projektering för respektive anläggning. 

Ansvaret för drift- och underhåll fördelas innan byggstart. Fördelningsprinciper kan 

utgå från anläggningens belägenhet och funktion. I samband med projekteringen 

anges de kommande drift- och underhållskostnaderna. 

 Dagvattnets föroreningsinnehåll kan reduceras med gatusopning och regelbunden 

slamsugning av dagvattenbrunnar. Om slamsugning av dagvattenbrunnar missköts 

fylls de upp med slam, vilket ”sköljs ur” vid häftiga regn och innebär en stor 

miljöbelastning för recipienten. Drift- och underhållsplaner för gatuunderhållet 

utförs av gatuavdelningen. 

 Rensning av dagvattenbrunnar på hårt trafikerade gatuavsnitt ska ske med täta 

intervaller. 

Riktlinjerna gäller vid nyproduktion av bebyggelse och infrastruktur samt i samband med större 

ombyggnationer i befintlig miljö och hanteringen bör ge låga anläggnings- och driftkostnader.  

Inom Oxundaåns avrinningsområde finns en dagvattenpolicy som antagits av de fem med-

verkande kommunerna i Oxundaåprojektet. Denna policy går i linje med de föreslagna rikt-

linjerna för dagvatten som tagits fram för Sigtuna kommun. 
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3. Metodik vid framtagande av dagvattenåtgärder 

Sedan de befintliga dagvattenanläggningarna kartlagts utfördes en identifiering av lämpliga 

åtgärdsplatser för framtida anläggningar med hjälp av flygfoton och föroreningskartor från 

tidigare studie.  

3.1. Val av åtgärdsplatser 

Det finns olika huvudstrategier avseende val av åtgärdsplatser. Den ena strategin bygger på att 

rena så stor del som möjligt för att komma under den acceptabla belastningen till recipienten 

eller för att nå vissa önskvärda halter i recipienten. Eftersom störst mängd i flera fall i kommun-

en kommer till recipienten via vattendrag innebär det att rening i eller vid vattendragen kan ge 

störst effekt. Men, detta innebär att mycket stora anläggningsytor erfordras för att effekten skall 

bli stor nog. Man kan lösa en del av detta genom att ta ut ett delflöde från vattendraget till 

anläggningen. Reningseffekten (i procent räknad) kan då bli låg eftersom halten generellt är 

lägre i vattendrag än i mer renodlade dagvattensystem.  

Den andra strategin innebär att istället utföra åtgärderna i inkommande vatten till dessa vatten-

drag. Detta ger mindre ytbehov för anläggning men kan leda till att det krävs flera anläggningar 

på olika platser för att kunna underskrida den acceptabla belastningen i recipienten. Både 

kostnaden och skötseln för alla dessa anläggningar kan bli omfattande. Man kan dock välja att 

koncentrera sig på att bygga anläggningar där föroreningskoncentrationen och förorenings-

mängden är som störst. Anläggningarna har då kapacitet att få högre reningseffekter än om mer 

utspätt vatten från ett vattendrag renas Det är dock även andra intressen som är av betydelse, 

t.ex. estetiska. Vilken strategi som föredras får beslutas från fall till fall. Den sistnämnda 

strategin är närmast överensstämmande med dagvattenpolicyn för Oxundaåns vattenvårds-

projekt (2001). 

Den första selektionen av åtgärdsplatser gjordes enbart utifrån vilka delavrinningsområden som 

funnits ha de högsta föroreningsbelastningarna inom respektive avrinningsområde. Det första 

urvalet inkluderade områdena Mä04, Mä09, Mä17, Mä25, Mä31, Mä32, Mä33, Mä34 och Mä38 

i Märsta samt Ro03 och Ro04 i Rosersberg. I Sigtuna valdes Si05, Si06, Si10 och Si13 ut. 

Resultatet från föroreningsberäkningarna beskrivs i PM 2003-11-24 och delar av det tas upp i 

kapitel 7.1.  Om lämplig åtgärdsplats saknades inom ett delavrinningsområde försökte lämplig 

plats hittas i närliggande områden, eftersom det kan visa sig vara möjligt att leda vattnet dit.  

Två fältbesök genomfördes tillsammans med kommunens representanter där åtgärdsplatserna 

besöktes och under vilken en överslagsmässig bedömning av olika åtgärdsalternativ per plats 

utfördes. De principiella åtgärdsalternativen valdes med beaktande av studierna kring föro-

reningsberäkningar, platstillgång, estetik, och andra platsspecifika förutsättningar. 
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Efter den första gallringen sammanställdes åtgärdsförslagen. Förslagen gicks igenom på nytt och 

vid behov besöktes åtgärdsplatserna ytterligare en gång. Under ett möte med kommunen valdes 

slutligen vilka av åtgärdsplatserna som ska ingå i Dagvattenplanen. Resultatet presenteras i kap 

4-6 men framgår också av den GIS-översikt som återfinns i BILAGA 4-6. Observera att 

namngivningen av åtgärdsplatserna härrör från det delavrinningsområde vars vatten i huvudsak 

tas omhand i anläggningen och inte inom vilket avrinningsområde det geografiskt är lokaliserad. 

I de fall åtgärdsplatserna ligger utanför avrinningsområdena har de namngivits efter det 

närmaste delavrinningsområdet samt markerats med en asterisk*. 

3.2. Val av anläggningstyper 

De åtgärdsförslag som föreslås är framförallt öppna ”våta dammar” (dammar med permanent 

vattenyta), vegetationsklädda översilningsytor och konstruerade våtmarker. I några fall blev det 

aktuellt med skärmbassänger som alternativ åtgärd. Det bör dock observeras att det inte finns 

någon allmängiltig lösning. Att det inte föreslås så många olika typer av lösningar i Sigtuna 

Kommun beror på att vid platserna för de föreslagna åtgärderna finns generellt tillräcklig plats 

och sannolikt bra förutsättningar för dessa öppna åtgärder. De öppna lösningarna har estetiska 

fördelar, de är lättare att sköta och kan bli mer effektiva än t.ex. avsättningsmagasin och 

filtermagasin som förläggs under mark. Mer detaljerade undersökningar kan dock leda till att 

andra typer av åtgärder behövs i något specifikt fall. 

3.3. Dimensionering 

En beräkning av erforderliga ytor (m
2
) och volymer (m

3
) för dammarna samt erforderliga 

volymer (m
3
) för skärmbassängerna utfördes med dagvattenmodellen StormTac (Larm, 2000 

och www.stormtac.se). Generellt har anläggningens storlek optimerats för att uppnå tillräckligt/ 

acceptabelt hög reningseffekt i förhållande till avrinningsområdets vattenvolymer (inkommande 

vattenflöde). Medelvattendjupet i dammarna är omkring 0.9-1.2 meter, vilket innebär att djupet 

från dammbotten till permanent dammyta blir större (ca 1-1.5 meter). En eventuell till-

kommande översilningsyta får överslagsmässigt dimensionen dammens bredd multiplicerat med 

längden 30 meter. Skärmbassängerna har antagits ha samma beräknade anläggningsarea som 

dammarna men med ett medeldjup på 2 m. 

Det är fråga om en relativt översiktlig dimensionering som utförts och fortsatt detaljprojektering 

kan ge andra dimensioner beroende på exempelvis eventuellt tillkommande grundzoner i 

dammarna, erforderliga reglervolymer och platsspecifika förutsättningar avseende schaktdjup, 

släntlutningar m.m. De planerade dammarna har översiktligt skissat in på flygfotona över 

åtgärdsplatserna i den storlek som beräknats enligt ovan. Om anläggningens storlek bedöms vara 

för stor för anläggningsplatsen så kan den dimensioneras ned och anpassas till rådande 

förhållanden. Påföljden blir då en minskning av anläggningens storlek och därmed en minskad 

reningseffekt. 

http://www.stormtac.se/
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3.4. Anläggningskostnader 

En översiktlig uppskattning av anläggningskostnaderna gjordes för de planerade anlägg-

ningarna. För dammarna användes schablonkostnader på 300 och 400 kr/m
3
 för min- respektive 

maxfall. För skärmbassängerna uppskattades kostnaden till 60 kr/m
3
. För Pilsbodammen (Åt-

gärdsplats benämnd Si12*) och våtmarksanläggningen i Steningedalen (Åtgärdsplats benämnd 

MäB) har resultat av noggrannare kostnadsberäkningar redovisats eftersom dessa i princip varit 

färdigprojekterade.  

Även anläggningskostnader/kg renad P (fosfor) beräknades för att bättre få ett bättre mått på hur 

kostnadseffektiva anläggningarna beräknas vara. Anläggningskostnaderna/kg renad P brukar 

ligga på mellan 10 000-60 000 kronor för dammar och 1.0-1.5 miljoner kronor för avsättnings-

magasin. För dammar kan kostnaderna bli betydligt högre, upp till 250 000 kr/kg renad P, med 

landskapsgestaltning och pumpstationer mm. För skärmbassänger brukar anläggningskostnaden 

variera mellan 6 000-100 000 kr/kg renad P. 

I schablonkostnaderna har ingen hänsyn tagits till möjliga extra kostnader i samband med 

estetisk design och utformning. Eventuellt tillkommande kostnader för pumpstationer har inte 

heller beaktats. 
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4. Dagvattenåtgärder Märsta 

Först redovisas befintliga och därefter planerade åtgärder med både flygfoton och foton från 

platserna. I Bilaga 4 finns en översiktskarta över åtgärdsplatserna. Notationen MäA indikerar 

t.ex. att platsen ligger i Märsta och att platsen inte hör ihop med ett specifikt område utan fler-

talet områden uppströms. Notationen Mä09 indikerar t.ex. att dagvatten i första hand kommer 

från område nr 09 i Märsta. Efter beskrivningen av varje planerad åtgärdsplats följer en 

sammanställning av anläggningsdata för de åtgärdsplatser där det planeras anläggas dammar. 

Denna sammanställning inkluderar anslutna avrinningsområden, ansluten yta, dammyta, 

dammvolym, anläggningskostnad samt anläggningskostnad/kg renad P (fosfor). 

4.1. Befintliga åtgärder 

4.1.1. Befintlig damm MäA 

 

  

Figur 1. Åtgärdsplats MäA. Nedre dammen med utloppet via vattenfall till höger om träden i 
bildens högra sida. 
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Figur 2. Utloppet (vattenfall) vid åtgärdsplats MäA ner till dike som leder ned mot Märstaån. 

 

Den befintliga dammanläggningen ligger mellan Västra Bangatan och Nymärstagatan intill 

Pinbackshallen. 25 l/s pumpas kontinuerligt från dagvattentunneln, dock ej vintertid, in i anlägg-

ningen varmed en del av dagvattnet från områdena uppströms (delavrinningsområdena Mä10-

16, Mä19-Mä24, Mä29-Mä30, Mä38 och Mä31 samt vatten från jordbruksmark, Arlanda och 

Halmsjön) når anläggningen. Det finns planer på att utöka med en damm nedströms och i nära 

anslutning till anläggningen samt att kulvertera en del av sträckan nedströms. 

Recipient är Märstaån som mynnar i Steningeviken, Mälaren. 
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4.1.2. Befintlig damm Mä09a 

 

  
 

Figur 3.Övre dammen vid åtgärdsplats Mä09a med synliga sediment när det inte regnar. 

 

Befintlig dammanläggning i skogsområdet mellan Södra Valsta och Steninge Allé strax söder 

om avrinningsområde Mä09. Anläggningen utgörs av tre dammar med raka skibord och 

stenbelagda diken mellan dammarna. Dammarna omhändertar dagvatten från Mä09 och planeras 

att byggas om (tätningsåtgärder i de två nedersta dammarna mm) och byggas ut mot 

Steningedalen och Märstaån. Dammarna översvämmas vid regn och är mycket grunda. Vid 

torrperioder är delar av sedimenten synliga. En ytterligare åtgärd kan vara att fördjupa någon 

eller några dammar, men de kan inte göras för djupa med hänsyn till säkerheten för barn i 

området. Sediment i dammarna kan också tas bort. 

Recipient är Märstaån som mynnar i Steningeviken, Mälaren. 

 



 

 Hr 

 

 
 

 
 
 
RAPPORT 
2004-12-15 
Dagvattenplan Sigtuna Kommun 

14 (49) 
Uppdrag 1143147000;  

g:\sbk\förv\va\dagvatten\dagvattenplan\dagvattenplan.doc 

 

S 
 

4.1.3. Befintlig damm MäC 

 

  

 
Figur 4. Åtgärdsplats MäC. Den långsmala dammens nedersta del. Till höger syns ett galler 
varigenom dagvattnet flödar på bred front och djupt ner (ca 3 meter) till en stor kulvert som 
leder vattnet vidare till Märstaån. 

 

Långsmal befintlig damm öster om delavrinningsområde Mä31 som är lokaliserad väster om 

och parallellt med Fältvägen. Dagvattnet från områdena uppströms dvs Mä10-16, Mä19-Mä24, 

Mä29-Mä30, Mä38 och Mä31 samt vatten från jordbruksmark, Arlanda och Halmsjön når 

anläggningen. Huvudsyftet med dammen är sedimentation innan inlopp i Moralundstunneln och 

att hålla grundvattennivån. Planer finns på att höja rekreationsvärdet i området genom att 

tillskapa en mer naturlig miljö. 

Recipient är Märstaån som mynnar i Steningeviken, Mälaren. 
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4.1.4. Befintlig damm Mä34 

 

  
 

Figur 5. Åtgärdsplats 34. Moralundsdammarna. Östra (första/översta) dammen. 

 

 

Figur 6. Åtgärdsplats 34. Moralundsdammarna. Västra (andra/nedersta) dammen. 

 

De befintliga två Moralundsdammarna tar emot dagvatten från område Mä34. Genom den 

nedersta dammens slänter och möjligen botten samt i diket nedströms infiltrerar en stor del av 

dagvattnet. På grund av områdets karaktär och med en del industriytor anslutna till anläggningen 

ska tätningsåtgärder diskuteras. 

Recipient är Märstaån som mynnar i Steningeviken, Mälaren. 



 

 Hr 

 

 
 

 
 
 
RAPPORT 
2004-12-15 
Dagvattenplan Sigtuna Kommun 

16 (49) 
Uppdrag 1143147000;  

g:\sbk\förv\va\dagvatten\dagvattenplan\dagvattenplan.doc 

 

S 
 

4.1.5. Befintlig damm Mä36 

 

 
 

Figur 7. Åtgärdsplats Mä36 vid Eurostop. 

 

Vid rondellen vid avfarten till Eurostop ligger en anläggning som omhändertar vatten från 

områdena Mä36 och Mä37 och anslutande vägytor. 

 

Recipient är sjön Fysingen. 

 



 

 Hr 

 

 
 

 
 
 
RAPPORT 
2004-12-15 
Dagvattenplan Sigtuna Kommun 

17 (49) 
Uppdrag 1143147000;  

g:\sbk\förv\va\dagvatten\dagvattenplan\dagvattenplan.doc 

 

S 
 

4.2. Planerade åtgärder 

4.2.1. Planerad åtgärdsplats MäB 

 

  
 

Figur 8. Åtgärdsplats MäB. 

 
 
 

 

Figur 9. Åtgärdsplats MäB, Moralundstunnelns utlopp till Märstaån. Tunnelnmynningen är ca 7 
meter bred. 
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En våtmark som utgörs av öppna dammar och översilningsytor planeras av kommunen öster om 

Märstaån. Våtmarken ska ta omhand vatten från Moralundstunneln som i sin tur tar emot vatten 

från avrinningsområdena Mä10-16, Mä19-Mä24, Mä29-Mä30, Mä38, Mä31, Mä32-35 och 

Ro02-Ro04. Vatten från jordbruksmark, Arlanda och Halmsjön är också anslutet till tunneln. 

Det totala avrinningsområdet till Märstaån är uppskattat till 80.5 km
2
. Avrinningsområdet till 

våtmarken är ca 90% av detta område, dvs ca 72 km
2
. Tanken är att genom dämning vid 

tunnelmynningen leda ut ett delflöde till dammar och översilningsytor som ligger på högre nivå 

än Märstaån. Resterande flöde fortsätter till Märstaån som det gör idag.  

Recipient är Märstaån som mynnar i Steningeviken, Mälaren. 

 

Anslutna avrinningsområden Mä10-16, Mä19-24, Mä29-30, Mä38, Mä31, Mä32-35,  

Ro02-Ro04 

Ansluten yta 7200 ha (72 km
2
) 

Anläggningsyta 

5 ha (inkl. omgivande översvämningsytor) 

0.5 ha (dammar, diken och översilningsytor) 

Dammvolym - 

Anläggningskostnad 3 000 000 kr 

Anläggningskostnad/kg renad P Ca 10 000 kr 
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4.2.2. Planerad åtgärdsplats Mä09b 

 

 

 

 
Figur 10. Åtgärdsplats Mä09b vid Steninge Allé. 

 

Planerad dammanläggning som är föreslagen att lokaliseras utefter Steninge Allé vid Märstaån 

ner mot Steningeviken. Dammen kan kombineras med (eller ersättas av) en översilningsyta före 

utsläpp till Märstaån. Anslutet avrinningsområde via dike är Mä09. 

Recipient är Märstaån som mynnar i Steningeviken, Mälaren. 

 

Anslutna avrinningsområden Mä09 

Ansluten yta 24 ha 

Dammyta 1000 m
2
 (700-1400) 

Dammvolym 1000 m
3
 (600-1400) 

Anläggningskostnad 300 000-400 000 kr 

Anläggningskostnad/kg renad P 70 000-90 000 kr 
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4.2.3. Planerad åtgärdsplats Mä04  

 

  
 

Figur 11. Åtgärdsplats Mä04. Diket finns i vegetationen ute på fältet i bildens högra sida. 
Steningeviken skymtar till vänster. 

 

Det är möjligt att anlägga en damm i ängsmarken uppströms befintligt dike. Alternativt kan 

diket breddas till en damm. Marken är kommunägd fram till anslutningspunkten till närmaste 

dike nedströms. Dammen kan kombineras med (eller ersättas av) en översilningsyta. Det 

bedöms som möjligt att leda vattnet till dammen utan pumpning. Avrinningsområdet utgörs av 

bostadsområdet i Östra Steninge, område Mä02, Mä03 samt Mä04. Det är även möjligt att 

ansluta Mä01 om åtgärdsplatsen flyttas något längre nedströms. 

Recipient är Märstaåns nedre del som mynnar i Steningeviken, Mälaren. 

 

Anslutna avrinningsområden Mä02-Mä04, Mä01 

Ansluten yta 79 ha 

Dammyta 2100 m
2
 (1300-2800) 

Dammvolym 2200 m
3
 (1200-3000) 

Anläggningskostnad 650 000-850 000 kr 

Anläggningskostnad/kg renad P 80 000-100 000 kr 
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4.2.4. Planerad åtgärdsplats Mä14 

 

  

 
Figur 12. Åtgärdsplats Mä14. 

 
 

 

Figur 13. Vägslänt och skogsområdet till vänster, åtgärdsplats Mä14. 

 

Den planerade dammanläggningen ligger i ett skogsområde på andra sidan Vikingavägen norr 

om Mä14 och Mä15 i Tingvalladalen nordväst om Valsta. Den är lokaliserad mellan gång- och 

cykelvägen och panncentralen som ligger i närheten. Anläggningen skulle kunna motta 

dagvatten från områdena i Steninge och Valsta, dvs Mä14, Mä15, Mä16 och Mä24.  
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Anläggningen skulle också kunna ta emot vatten från områdena Mä10-13 om åtgärdsplatsen 

flyttas något. Trumman under vägen nedströms planerad damm är för liten varmed det är 

fördelaktigt att dimensionera utjämningsvolymen i dammen med hänsyn till detta. Uppströms 

planerad damm finns en vägslänt nedanför vilken finns ett skogsområde. En möjlighet är att ta 

upp vattnet från dagvattenledningen före detta skogsområde och låta det få ett meandrande flöde 

genom skogsmarken. Detta skulle ge en flödesutjämning och rening av en del av vattnet till 

dammen.  

Recipient är Märstaån som mynnar i Steningeviken, Mälaren. 

 

Anslutna avrinningsområden Mä14-16, Mä24, Mä10-13 

Ansluten yta 45 ha 

Dammyta 2200 m
2
 (1200-2700) 

Dammvolym 2300 m
3
 (1200-2800) 

Anläggningskostnad 650 000-900 000 kr 

Anläggningskostnad/kg renad P 70 000-100 000 kr 
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4.2.5. Planerad åtgärdsplats Mä17 

 

  

 
Figur 14. Åtgärdsplats Mä17. Märstaån ligger mellan träden till höger. Bilden är tagen mot 
sydost. 

 

Dagvatten från område Mä17 och eventuellt även Mä18 kan ledas till en dammanläggning på 

ängsmark (kommunal mark). Dammen kan kombineras med (eller ersättas av) en 

översilningsyta före utsläpp till Märstaån. Det finns gott om plats och flera alternativa platser. 

Lämpligaste platsen kan vara i fältet ca 100 m uppströms Märstaån, se Figur 14.  

Recipient är Märstaån som mynnar i Steningeviken, Mälaren. 

 

Anslutna avrinningsområden Mä17, Mä18 

Ansluten yta 76 ha 

Dammyta 2600 m
2
 (1700-3000) 

Dammvolym 2700 m
3
 (1800-3300) 

Anläggningskostnad 800 000-1 100 000 kr 

Anläggningskostnad/kg renad P 60 000-80 000 kr 
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4.2.6. Planerad åtgärdsplats Mä31 

 

  

 
Figur 15. Åtgärdsplats Mä31. 

 

Norr om koloniområdet, öster om järnvägen, finns ett dike. På ängsmarken öster om diket och 

väster om koloniområdet finns plats för en dammanläggning. Denna kan rena dagvatten från 

industriområdet i östra delen av område Mä31. Dammen kan kombineras med (eller ersättas av) 

en översilningsyta.  

Recipient är Märstaån som mynnar i Steningeviken, Mälaren. 

 

Anslutna avrinningsområden Mä31 

Ansluten yta 85 ha 

Dammyta 3000 m
2
 (2400-4000) 

Dammvolym 3200 m
3
 (2500-4100) 

Anläggningskostnad 950 000-1 300 000 kr 

Anläggningskostnad/kg renad P 45 000-60 000 kr 
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4.2.7. Planerad åtgärdsplats Mä38a 

 

  
 

Figur 16. Åtgärdsplats Mä38a. 

 

På de stora parkytorna strax väster om Västra Bangatan i höjd med Norrbackavägen kan 

damm(ar) anläggas . Där Norrbackavägen övergår i en gång- och cykelväg finns nordost om och 

intill ”Kanonkullen” också en parkyta som ser ut att kunna användas för ändamålet. För västra 

delen av parken har det funnits tidigare planer att skapa vattenytor för att höja rekreationsvärdet 

för området. Efter dammen skulle man kunna anlägga en större brunn med filterinsatser i. 

Huvuddelen av område Mä38 kan anslutas till anläggningen, ju längre österut den placeras desto 

större del kan anslutas med tanke på nivåer. Det är inte säkert att en självfallslösning är möjlig 

eftersom området är flackt. Det kan alltså bli fråga om pumpning av ett delflöde till 

anläggningen. 

Recipient är Märstaån som mynnar i Steningeviken, Mälaren. 

 

Anslutna avrinningsområden Mä38 

Ansluten yta 63 ha 

Dammyta 2000 m
2
 (1300-2900) 

Dammvolym 2200 m
3
 (1300-3000) 

Anläggningskostnad 650 000-850 000 kr + ev. pumpkostnader 

Anläggningskostnad/kg renad P 70 000-100 000 kr 
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4.2.8. Planerad åtgärdsplats Mä38b  

 

  
 

Figur 17. Åtgärdsplats Mä38b. Alt. 1, norr om trädparti. 

 
 

 

Figur 18. Åtgärdsplats Mä38b. Alt. 2, söder om trädparti. 

 

Norr eller söder om ett trädparti, öster om järnvägen, finns plats på ängsmark att anlägga en 

damm. Delavrinningsområde Mä38 kan anslutas. 

Recipient är Märstaån som mynnar i Steningeviken, Mälaren. 
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Anslutna avrinningsområden Mä38 

Ansluten yta 90 ha 

Dammyta 2900 m
2
 (1900-3500) 

Dammvolym 3100 m
3
 (2000-3700) 

Anläggningskostnad 950 000-1 200 000 kr 

Anläggningskostnad/kg renad P 70 000-90 000 kr 
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5. Dagvattenåtgärder Sigtuna 

Först redovisas befintliga och därefter planerade åtgärder med både flygfoton och foton från 

platserna. I Bilaga 5 finns en översiktskarta över åtgärdsplatserna. Notationen Si05* indikerar 

t.ex. att platsen ligger i Sigtuna och notationen * att platsen inte hör ihop med ett specifikt 

område utan ett område i närheten av område nr 05 och utanför VA-verksamhetsområdet. 

Notationen Si16 indikerar t.ex. att dagvatten i första hand kommer från område nr 16 i Sigtuna. 

Efter beskrivningen av varje planerad åtgärdsplats följer en sammanställning av anläggningsdata 

för de åtgärdsplatser där det planeras anläggas dammar och skärmbassänger. Denna samman-

ställning inkluderar anslutna avrinningsområden, ansluten yta, dammyta, dammvolym, 

anläggningskostnad samt anläggningskostnad/kg renad P (fosfor). 

5.1. Befintliga åtgärder 

5.1.1. Befintlig damm Si05* 

 

  
 

Figur 19 Åtgärdsplats Si05* i Sigtuna. 

 

Befintlig damm som är lokaliserad på norra sidan av Ragvaldsbovägen ungefär där den övergår i 

Billbyvägen. Dammen tar emot naturdagvatten från skogsområdena kring Trollberget och 

vägdagvatten från Ragvaldsbovägen. Inget dagvatten från Prästängens bebyggda områden 

behandlas i dammen och en översiktlig bedömning är att det skulle vara svårt att få dit vatten 

från bebyggelsen utan pumpning.  

Sigtunafjärden i Mälaren är recipient. 
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5.1.2. Befintlig damm Si16 

 

  
 

Figur 20. Åtgärdsplatsen Si16 i Sigtuna är igenväxt. 

 

 
 
Figur 21. Åtgärdsplats Si16 i Sigtuna i nyanlagt skick. Fotot är taget någon gång kring år 2000. 
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Två befintliga dammar med ett öppet dike mellan finns söder om väg 263 norr om 

avrinningsområde Si16, varifrån dagvatten leds till dammen via ledning. De byggdes kring år 

2000 och är redan nästan helt igenvuxna. Dammarnas vegetation ska skördas och åtgärder för att 

minska igenväxningen bör utredas. 

Recipient är Garnsviken i Mälaren. 
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5.2. Planerade åtgärder 

5.2.1. Planerad åtgärdsplats Si01 

 

  
 

Figur 22.  Åtgärdsplats Si01 i Sigtuna. 

 

Det är möjligt att omhänderta dagvatten från område Si01 i en öppen damm i skogsområdet på 

östra av gångvägen som löper mellan Sjudarhöjden och Mälargården. Gångvägen går sedan 

vidare över Sjudargårdsvägen ner mot vattnet. I och vid gångvägen finns en dagvattenledning 

som leder dagvatten från bebyggelse kring Sjudargården ner till utloppet öster om Sjudare-

gårdsbadet. I området byggs villor.  

Sigtunafjärden i Mälaren är recipient. 

 

Anslutna avrinningsområden Si01 

Ansluten yta 13 ha 

Dammyta 250 m
2
 (150-300) 

Dammvolym 200 m
3
 (150-200) 

Anläggningskostnad 125 000-150 000 kr 

Anläggningskostnad/kg renad P 90 000-110 000 kr 
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5.2.2. Planerad åtgärdsplats Si05a  

 

  
 

Figur 23. Åtgärdsplats Si05a i Sigtuna. 

 

Det är möjligt att ta omhand dagvatten från område Si05 i en damm eller våtmarksanläggning i 

södra delen av den brukade marken närmast vägen Manfred Björkquists Allé i delavrinnings-

område Si05. Efter dammen skulle man kunna anlägga en större brunn med filterinsatser i som 

alternativ till en våtmark eller översilningsyta. Dagvattenledningens läge och nivå ska studeras 

vidare för att veta om vattnet måste pumpas till anläggningen eller ledas dit med självfall. Lite 

norr om planerat dammläge kommer det att byggas ett nytt villaområde.  

Sigtunafjärden i Mälaren är recipient. 

 

Anslutna avrinningsområden Si05 

Ansluten yta 76 ha 

Dammyta 1800 m
2
 (1100-2400) 

Dammvolym 1900 m
3
 (1100-2500) 

Anläggningskostnad 500 000-700 000 kr + ev. pumpkostnader 

Anläggningskostnad/kg renad P 80 000-100 000 kr 
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5.2.3. Planerad åtgärdsplats Si05b  

 

  
 

Figur 24. Dagvattenutlopp och båtbrygga vid åtgärdsplats Si05b i Sigtuna. 

 
 

 
 

Figur 25. Åtgärdsplats Si05b i Sigtuna. Alternativa åtgärdsplatser.  

 

Ett stort dagvattenutlopp mynnar i fjärden nedanför ”Volgadalen”. Det är möjligt att anlägga en 

skärmbassäng i anslutning till utloppet ”Volga river” som behandlar dagvattnet från Si05 men 

hänsyn ska tas till den båtbrygga som finns där. Vid utloppet finns stora parkytor men de 

bedöms ha stora värden, är nyligen iordninggjorda och är i och med strandläget (används 

möjligen som solstrand) tveksamma att anlägga dammar i. Det senare är ändå ett alternativ. 
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Sigtunafjärden i Mälaren är recipient. 

 

Anslutna avrinningsområden Si05 

Ansluten yta 86 ha 

Dammyta 2000 m
2
 (1300-2700) 

Skärmbassängsvolym 3900 m
3
 (2500-5400) 

Anläggningskostnad Ca 230 000 kr 

Anläggningskostnad/kg renad P Ca 30 000 kr 
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5.2.4. Planerad åtgärdsplats Si10a 

 

  
 

Figur 26. Åtgärdsplats Si10a i Sigtuna. 

 

Lämplig parkyta finns på Borgmästarängen i delavrinningsområde Si10 av vilken en del skulle 

kunna användas för anläggning av en estetiskt utformad öppen dammanläggning. Efter dammen 

skulle man kunna anlägga en större brunn med filterinsatser i. Platsen används idag för bland 

annat midsommarfirande. Området ser höjdmässigt lämpligt ut och en anläggning här skulle 

kunna ta hand om dagvatten från större delar av avrinningsområde Si10. 

Sigtunafjärden i Mälaren är recipient. 

 

Anslutna avrinningsområden Si10 

Ansluten yta 52 ha 

Dammyta 1500 m
2
 (1000-2100) 

Dammvolym 1700 m
3
 (1000-2200) 

Anläggningskostnad 500 000-650 000 kr 

Anläggningskostnad/kg renad P 60 000-80 000 kr 
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5.2.5. Planerad åtgärdsplats Si10b 

 

 

 

 

Figur 27. Åtgärdsplats Si10b i Sigtuna. 

 

Som nämndes tidigare under åtgärdsplats Si09 kan en skärmbassäng i fjärden utanför Si09 och 

Si10 vara en möjlighet för omhändertagande av dagvatten från dessa områden. I detta fall skulle 

skärmbassängen flyttas något österut till fjärden utanför avrinningsområde Si10. Det är ett 

känsligt område med promenadstråk. Det är trångt i området och mycket synpunkter kan väntas 

från de boende i området. Åtgärden bedöms vara svår att få igenom. 

Sigtunafjärden i Mälaren är recipient. 

 

Anslutna avrinningsområden Si09, Si10 

Ansluten yta 67 ha 

Dammyta 2000 m
2
 (1300-2700) 

Dammvolym 4000 m
3
 (2500-5400) 

Anläggningskostnad Ca 240 000  kr 

Anläggningskostnad/kg renad P Ca 25 000 kr 
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5.2.6. Planerad åtgärdsplats Si12* 

 

  
 

Figur 28. Åtgärdsplats Si12* i Sigtuna.  

 

Pilsbodammen är en planerad öppen dagvattendamm som projekterades våren 2004 för konst-

ruktion vintern 2005. Anläggningen är förlagd nedanför Vibyvägen ner mot Garnsviken och 

behandlar dagvatten från det bostadsområde i Pilsbo som byggs under 2004 norr om Si12.  

Efter utloppet från dammen silar vattnet över naturmark innan det når recipienten Garnsviken i 

Mälaren. 

 

Anslutna avrinningsområden  -  

Ansluten yta 5 ha 

Dammyta 400 m
2
  

Dammvolym 350 m
3
 

Anläggningskostnad 125 000-150 000 kr 

Anläggningskostnad/kg renad P 100 000-110 000 kr 
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5.2.7. Planerad åtgärdsplats Si13 

 

 

 

 
Figur 29. Åtgärdsplats Si13 i Sigtuna. 

 

Munkholmsviken vid eller i planerat villaområde finns det möjligheter att kombinera lokalt 

omhändertagande i villaområdet med en dagvattenanläggning, t ex öppen damm, för rening av 

dagvatten. Även intilliggande villaområden kan anslutas. Åtgärderna föreslås utredas och 

projekteras i samband med områdets exploatering. Delar av område Si13 kan anslutas.  

Recipient är Munkholmsviken i Mälaren. 

 

Anslutna avrinningsområden Si13 

Ansluten yta 74 ha 

Dammyta 1600 m
2
 (1100-2200) 

Dammvolym 1650 m
3
 (1000-2300) 

Anläggningskostnad 500 000-700 000 kr 

Anläggningskostnad/kg renad P 70 000-100 000 kr 
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6. Dagvattenåtgärder Rosersberg 

I Bilaga 6 finns en översiktskarta över åtgärdsplatserna. Notationen Ro03a indikerar t.ex. att 

dagvatten i första hand kommer från område nr 03 i Rosersberg. Efter beskrivningen av varje 

planerad åtgärdsplats följer en sammanställning av anläggningsdata för de åtgärdsplatser där det 

planeras anläggas dammar. Denna sammanställning inkluderar anslutna avrinningsområden, 

ansluten yta, dammyta, dammvolym, anläggningskostnad samt anläggningskostnad/kg renad P 

(fosfor). 

6.1. Befintliga åtgärder 

6.1.1. Befintlig perkolationsmagasin Ro02  

 
  

 

 

Figur 30. Åtgärdsplats Ro02. 

 

Ett perkolationsmagasin (ritningsnr 1206) söder om Slottsvägen och väster om Metallvägen i 

område Ro02 anlades i början på 90-talet då va-systemen för industriområdet anlades 

Anläggningen tar hand om vatten från område Ro02. 

 

Recipient är Rosersbergsbäcken som mynnar i Märstaån som mynnar i Steningeviken, Mälaren. 

 

 

6.1.2. Befintligt perkolationsmagasin  

 

6.2. Ett perkolationsmagasin är anlagt sydost om Tallbacksgatan söder om 

Skansvägen ungefär vid pstn:en. Detta magasin tar hand om vatten från 

industriområdet söder om Skansvägen.
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6.2 Planerade åtgärder 

6.2.1. Planerad åtgärdsplats Ro03a 

 

  
 

Figur 31. Åtgärdsplats Ro03a i Rosersberg. Fotot är taget åt väster mot diket som kommer från 
bostadsområdet och går genom trumma i vägen i bildens förgrund. 
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Figur 32. Diket från bostadsområdet vid åtgärdsplats Ro03a i Rosersberg. Fotot är taget mot 
järnvägen i  öster och bostadsområdet som ligger på andra sidan om järnvägen. 
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På ängsmarken söder om Slottsvägen, mellan vägen och skogsområdet som ligger norr om 

industriområdet i Rosersberg finns plats för t ex en damm och översilningsyta. Avrinnings-

områdena Ro02, Ro03 och västra delen av Ro4 kan anslutas hit. Det är möjligt att välja om 

anläggningen endast ska ta emot industridagvatten eller om dagvatten från Rosersbergs 

bostadsområde i öster också ska ledas dit. Från bostadsområdet leds dagvattnet via ett öppet 

dike. Marken vid åtgärdsplatsen ägs sannolikt inte av kommunen (industrimark).  

Rosersbergsbäcken är recipient för större delen av området, dock inte för vatten från östra delen 

av Rosersbergs bostadsområde vilket leds till Fysingen. Bäcken mynnar i Märstaån som i sin tur 

har Mälaren som recipient. 

 

Anslutna avrinningsområden Ro02-Ro04 

Ansluten yta 107 ha 

Dammyta 3000 m
2
 (2400-4000) 

Dammvolym 3200 m
3
 (2400-4500) 

Anläggningskostnad 950 000-1 300 000 kr 

Anläggningskostnad/kg renad P 40 000-55 000 kr 
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6.2.2. Planerad åtgärdsplats Ro03b 

 

 

 

 
Figur 33. Åtgärdsplats Ro03b. 

 

Det öppna diket från Rosersbergs bostadsområde övergår längre nedströms i en kulvert som 

senare når Märstaån. Det finns planer på att leda vattnet till ett öppet dike i stället för att 

använda kulverten. Om så sker finns möjligheter att ge diket en meandrande form och att skapa 

våtmarksytor såsom dammar och översilningsytor i diket. Anslutna områden är västra delen av 

Ro02 samt Ro03 och Ro04. 

Recipient är Rosersbergsbäcken som mynnar i Märstaån som som i sin tur har Steningeviken, 

Mälaren, som recipient. 

 

Anslutna avrinningsområden  Ro02-Ro04 

Ansluten yta  - 

Dammyta  -  

Dammvolym  - 

Anläggningskostnad  - 

Anläggningskostnad/kg renad P  - 
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7. Åtgärdsprioritering 

En prioriteringsordning har tagits fram för de planerade åtgärderna. Prioriteringsordningen 

bygger på resultat från genomgången av erhållet underlag (miljöutredningar, mätdata, recipient-

utredningar, exploateringsplaner, sökning på kommunens hemsida mm) samt diskussioner inom 

Sigtuna Kommun.  

De faktorer som beslutades ligga till grund för åtgärdsprioriteringen är följande: 

1. Föroreningsreduktionens storlek (kg/år) 

2. Recipientens känslighet 

3. Genomförbarhet 

4. Estetiska och pedagogiska värden  

5. Biologisk mångfald 

6. Anläggningskostnader 

I följande avsnitt beskrivs prioriteringsfaktorerna lite närmare.  

7.1. Föroreningsreduktionens storlek 

Som nämndes tidigare utfördes föroreningsberäkningar i Sigtuna Kommun hösten 2003. En 

kartläggning av delavrinningsområdenas markanvändningar utfördes och föroreningshalter 

(mg/l eller μg/l) och föroreningsbelastningar (kg/år) beräknades. Beräkningar gjordes för fosfor 

(P), kväve (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), suspen-

derad substans (SS) och opolära alifatiska kolväten (olja). Avrinningsområdenas utbredning 

begränsades till verksamhetsområdet för VA och information om dessa tillhandahölls av Sigtuna 

Kommun. Resultatet redovisas i sin helhet i PM 2003-11-24.  

Enligt beräkningarna återfinns de områden som generellt sett bidrar med den största 

föroreningsbelastningen av de utvalda ämnena fosfor, kväve och koppar i Märsta. T.ex. ligger 

områdena Mä31, Mä25, Mä38 och Mä17 bland de fem områden som ger störst förorenings-

belastning av dessa ämnen. De delavrinningsområden som i studien beräknades ge stora 

föroreningsbidrag var också de som är stora sett till ytarean.  

I samband med att dammarna och skärmbassängerna dimensionerades beräknades deras unge-

färliga reningseffekt för fosfor, kväve och koppar. Skärmbassängernas reningseffekt har över-

siktligt antagits vara desamma som för dammar. För mer om dimensioneringsförfarandet se kap 

3.3. Åtgärdsplatserna listades sedan efter fallande föroreningsreduktion där de åtgärdsplatser 

som hade högst avskiljning per år prioriterades högst.  
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Ett femgradigt prioritetssystem användes där de högst prioriterade åtgärderna tilldelades 

prioritet 1 och de lägst prioriterade prioritet 5. Detta gjordes för fosfor, kväve och koppar 

varefter en genomsnittspoäng för det tre föroreningarna räknades fram. Denna poäng användes 

sedan vid sammanviktningen med de övriga prioriteringsfaktorerna. För en total samman-

ställning av prioriteringen se Tabell 1. Ingen föroreningsreduktion har kunnat uppskattas för 

åtgärdsplats Ro03b eftersom utformningen av åtgärden inte utretts vidare samt att 

reningseffekten för en sådan åtgärd är svåruppskattad. 

7.2. Recipientaspekter 

Aktuella recipienter för åtgärdsplatserna är Rosersbergsbäcken, Märstaån, Garnsviken och 

Mälaren (Garnsviken, Steningeviken och Sigtunafjärden). Det var mycket svårt att bedöma och 

prioritera de olika recipienterna med avseende på dess känslighet för föroreningar. Samtliga 

recipienter har föroreningsproblem och är på sina sätt alla prioriterade. Följande prioriterings-

ordning valdes emellertid (för det slutliga resultatet av prioriteringen se Tabell 1): 

Prioritering Recipient 

1 Rosersbergsbäcken 

2 Märstaån uppströms 

3 Märstaån nedstöms 

4 Garnsviken 

5 Mälaren (Steningeviken/Sigtunafjärden) 

Nedan följer en kort presentation av recipienterna följt av en motivering till varför recipienten 

givits en viss prioritet. 

1. Rosersbergsbäcken 

Få provtagningar har gjorts i Rosersbergsbäcken men enligt de prov som tagits 1976 är 

föroreningsmängden mindre här i jämförelse med andra tillflöden till Märstaån. Dock är flödet 

betydligt lägre vilket bidrar till att denna recipient är känslig för föroreningar.  

2, 3. Märstaån 

Märstaåns avrinningsområde är ca 80 kvadratkilometer och ligger helt inom Sigtuna kommun. 

Märstaåns huvudgrenar är Rosersbergsbäcken, Odensalabäcken, Kättstabäcken och Halmsjö-

bäcken. Namnet Märstaån avser i första hand åsträckan efter sammanflödet mellan Odensala-

bäcken och Halmsjöbäcken vid Broby. Efter Broby är ån till stora delar kulverterad och mynnar 

i Steningeviken. Inom avrinningsområdet finns två sjöar, Halmsjön och Horssjön. Horssjön 

utgör källsjö till Kättstabäcken. (www.sigtuna.se) 

I ”Vattenkvaliteten i Märstaån” presenteras analysresultat från Broby åren 1974-1999. Enligt 

denna är Märstaån ett eutroft (näringsrikt) vattendrag vars fosfor- och kvävehalter motsvarar 

klass 3 - klass 4 (fosfor) respektive klass 4 (kväve) enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.  

http://www.sigtuna.se/
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Bottenfaunan i Märstaån har undersökts vid ett flertal tillfällen 1988-2003. I den senaste studien 

(Lingdell P-E et al, 2003-04-17) bedömdes Märstaån vara fortsatt kraftigt förorenat och vatten-

kvaliteten syntes ha varit något sämre 2003 än vid de tidigare undersökningarna 1988-1993. 

Enligt Miljömål för Sigtuna Kommun, 2001-05-31 har Märstaån en lång historia som ett extremt 

förorenat vattendrag och vad gäller de arealspecifika förlusterna av kväve och fosfor till ån 

klassas de som höga respektive mycket höga. I miljömålet ”Ingen övergödning” står att läsa att 

de arealspecifika förlusterna ska minskas med 25 % för kväve och 10 % för fosfor mellan 2000-

2010. Under miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” ska man från kommunens sida inom 

vattenvårdsarbetet prioritera åtgärder för Märstaåns fortsatta utveckling.  

Eftersom Märstaån är kraftigt förorenad bör så lite föroreningar som möjligt tillföras vilket ger 

Märstaån hög prioritet. Märstaån har delats in i ”Märstaån uppströms” med prioritet 2 och 

”Märstaån nedströms” med prioritet 3 för att premiera de åtgärder som görs långt upp i systemet 

då de ger effekter på systemet nedströms. 

4, 5. Mälaren  

Garnsviken, Steningeviken och Sigtunafjärden är alla delar av Mälaren och eftersom Märstaån 

har Mälaren som slutlig recipient gäller det som beskrivs nedan även för denna recipient. 

Enligt Mälarens vattenvårdsförbunds hemsida har Mälaren ett 226 kvadratmil stort tillrinnings-

område. Arbogaån, Hedströmmen, Köpingsån och Kolbäcksån mynnar i Mälarens västliga del 

och svarar för 46 % av tillrinningen och med Eskilstunaån, Svartån och Sagån tillförs västra 

Mälaren ytterligare 24 % av den totala tillrinningen. I norr svarar Örsundaån och Fyrisån för 11 

% av tillrinningen och resten (19 %) kommer med små tillflöden från närområdet runt sjön. 

Mälaren utgör dricksvattentäkt för ca 1.5 miljoner människor i de sex län och ett 40-tal 

kommuner som mer eller mindre ligger inom Mälarens tillrinningsområde. 

(http://www.vasteras.se/malarensvattenvardsforbund/) 
 

Mälaren utgör en viktig transportled genom den s.k. Mälarleden som sträcker sig från Södertälje 

till hamnarna i Västerås och Köping. Årligen passerar ca 4500 fartyg Södertäljekanal med en 

godsmängd om drygt 4 miljoner ton. Merparten är ingående gods, bl a olja och kemikalier. I 

naturresurslagens tredje kapitel är Mälaren i sin helhet upptagen som riks- 

intresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns, och turismens och friluftslivets 

intressen skall särskilt beaktas. Det innebär att Mälaren hör till de särskilt värdefulla områden 

som redan i själva lagtexten har utpekats som riksintresse. Hela Mälaren är avsatt som 

riksintresse för yrkesfisket. (http://www.vasteras.se/malarensvattenvardsforbund/) 
  

Mälarens värde som vattentäkt, för den biologiska mångfalden, för fiske och för friluftsliv är 

beroende av vattenkvaliteten. Mälarens vattenkvalitet uppvisar idag stabila förhållanden men 

befolkningstillväxten och ett intensifierat mark och vattenutnyttjande ökar belastningen på 

Mälaren, dels från till exempel biltrafik men även från bebyggelseområden. (www.sigtuna.se)  

http://www.malarensvattenvardsforbund.se/
http://www.malarensvattenvardsforbund.se/
http://www.sigtuna.se/
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Enligt miljömålet för ”Levande sjöar och vattendrag” ur Miljömål för Sigtuna Kommun 2001-

05-31 ska Sigtuna Kommun intensifiera restaureringen av kommunens vattendrag för att skydda 

Mälarens miljö. 

 

Garnsviken är en grund och näringsrik Mälarvik och denna har tilldelats prioritet 4. Denna 

prioriteras framför Steningeviken och Sigtunafjärden, som får prioritet 5, p.g.a. att dess höga 

näringsvärden i kombination med att ljuset når ner till botten i stort sett hela sjön gör att den 

snabbt växer igen.  

7.3. Genomförbarhet 

I denna prioriteringsfaktor har hänsyn tagits till bl.a platstillgång, åtgärdsplatsens läge, mark-

användning, markägarförhållanden mm. Även här användes ett femgradigt prioritetssystem där 

åtgärdsplatserna med godast genomförbarhet tilldelades prioritet 1 och de med sämst 

genomförbarhet prioritet 5. För sammanställ resultatet över prioriteringen se Tabell 1. 

7.4. Estetiska och pedagogiska värden 

I denna prioriteringsfaktor togs hänsyn till anläggningens synlighet, tillgänglighet, närhet och 

omgivningens egenskaper. Tidigare nämnt prioritetssystem användes med hög prioritet (prioritet 

1) för de åtgärder där estetik och pedagogik får stor betydelse och låg prioritet (prioritet 5) för 

åtgärder där estetik och pedagogik inte är av så stor vikt. 

7.5. Biologisk mångfald 

Här har åtgärderna prioriterats efter dess översiktligt uppskattade bidrag till ökad biologisk 

mångfald. Följande prioriteringsordning har valts: 

Prioritering Recipient 

1 Översilningsyta och damm 

2 Översilningsyta 

3 Damm 

4 Diken 

5 Skärmbassäng 

 

7.6. Anläggningskostnader 

Åtgärdernas listades efter stigande anläggningskostnad där de billigaste åtgärderna gav högst 

prioritet (prioritet 1) och de dyraste låg prioritet (prioritet 5) efter samma prioritetssystem som 

använts tidigare. Åtgärd Ro03b har inte kostnadsuppskattats p.g.a. svårigheten att tillämpa 

schablonkostnader för en åtgärd av sådan omfattning och komplexitet. 
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Prioritering Kostnader 

1 0-400 000 kr 

2 600 000-700 000 kr 

3 800 000-1 000 000 kr 

4 1 000 000-2 000 000 kr 

5 2 000  000 kr- 

 

7.7. Resultat 

I Tabell 1 presenteras resultatet av åtgärdsprioriteringen Detta är ett förenklat tillvägagångssätt 

där det antagits att varje faktor har lika stor vikt, varmed resultatet bör betraktas kritiskt och 

skall snarare ge en vägledning till valet av åtgärder. Kostnaderna är speciellt osäkra eftersom de 

beror på vald utformning. Eftersom åtgärd Ro03b både saknar prioritetspoäng när det gäller 

föroreningsreduktion och anläggningskostnad har denna tilldelats en bedömd slutlig prioritet 16 

mellan åtgärdsplats Si10b och Si05b. Åtgärdsplats Ro03b bedöms översiktligt ge god 

föroreningsbelastningsreduktion motsvarande prioritet 3 men ha höga kostnader motsvarande 

prioritet 5.  

Tabell 1.Resultat av åtgärdsprioriteringen.  

Prio Åtgärds- 
plats 

Sid-
nummer 

Recipient-
känslighet 

Genom-
förande 

Estetik och 
pedagogik 

Biologisk 
mångfald 

Förorenings-
reduktion 

Anläggnings-
kostnad 

Slut- 
poäng 

1 Mä B  17 3 1 1 1 1 5 12 

2 Mä17 23 2 1 2 1 2 4 12 

3 Mä 09b 19 2 1 2 1 5 2 13 

4 Mä 04 20 2 1 4 1 3 3 14 

5 Ro 03a* 41 1 3 4 1 1 4 14 

6 Mä 38a 25 2 2 1 3 3 3 14 

7 Ro02 39 1 1 4 3 4 2 15 

8 Mä 31 24 2 1 4 3 1 4 15 

9 Mä14 21 2 2 3 3 2 3 15 

10 Mä 38b 26 2 1 4 3 2 4 16 

11 Si 12* 37 4 1 3 3 5 1 17 

12 Si 10a 35 5 3 1 3 4 2 18 

13 Si 01 31 5 2 3 3 5 1 19 

14 Si 05a 32 5 3 3 1 4 3 19 

15 Si 10b 36 5 4 2 5 3 1 19 

16 Ro 03b 43 1 4 3 4 0 0 12 

17 Si 05b 33 5 4 2 5 3 1 20 

18 Si 13 38 5 1 5 3 4 2 20 
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