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1. Inledning 

Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, bedriver sedan 1995 avfallsverk-
samhet på Löts avfallsanläggning i Vallentuna. Enligt tillståndet för miljöfarlig 
verksamhet har Miljödomstolen ålagt SÖRAB att under en prövotid utreda möj-
ligheterna att minska utsläppen av näringsämnen och miljöfarliga ämnen till 
omgivningen. SÖRAB har av denna anledning velat utreda möjligheterna för en 
våtmarksanläggning för det samlade ytvattnet nedströms utsläppspunkten för 
lakvatten från avfallsanläggningen. I våtmarken skulle både avrinning från om-
givande dalgång och det behandlade lakvattnet behandlas. Våtmarken är alltså 
tänkt som ett efterpoleringssteg och nedströmsåtgärd.  

1.1. Uppdraget 

Förstudien syftar till att utreda och ge förslag på lämplig placering, utformning 
och dimensionering av våtmarken. Förstudien skall också beskriva processidé-
erna och redovisa bedömningar av reningseffekter, skötselbehov och kostnader, 
samt ärendegång inför genomförandet. Möjligheter att skapa mervärden för den 
biologiska mångfalden skall om möjligt tillvaratas. 
 
Våtmarksförslaget ska lokaliseras till den norra delen av dalgången inom det 
område som i detaljplanen för verksamhetsområdet är reserverat för vattenbe-
handling/natur. Området ligger inom SÖRAB:s fastighet Löt 1:7. 

1.2. Utredningsunderlag 

Utöver okulära iakttagelser och fotografier från fältbesök 2013-12-19 har föl-
jande utredningsunderlag funnits att tillgå: 
 

• Analysresultat från provtagningspunkten Y7 under perioden 2013-02 
till och med 2013-07 

• Uppmätta flöden i L3 och Y5 för perioden januari-september 2013 
• Utdrag ur "Bilaga A i Behandlingsanläggning för avfall i vid Söderhall i 

Vallentuna, Ansökan till koncessionsnämnden för miljöskydd 1990" 
med beskrivning av områdets geologi och hydrogeologi. 

• Digital grundkarta 
 
 

2. Förutsättningar  

2.1. Lokalisering, avrinningsområde och recipienter 

Löts avfallsanläggning ligger i Vallentuna kommun, intill E18 Norrtäljevägen, 
ca 3,5 mil norr om Stockholm (figur 1). Anläggningen som upptar ca 65 ha 
ligger inom ett ca 4,5 km2 stort delavrinningsområde vars ytavrinning sker mot 
nordost via ett jordbruksdike (figur 2). Delavrinningsområdet upptas förutom av 
avfallsanläggningen och en mindre hästgård nästan uteslutande av skog.  
 
Jordbruksdiket sträcker sig ca 3 km norrut där det mynnar i sjön Jälnan som i 
sin tur avvattnas till Rösjön, båda delar av sydlig gren av Norrtäljeåns avrin-
ningsområde, se figur 1. Vattenförekomsten Norrtäljeån har måttlig ekologisk 
status, bland annat till följd av förhöjda fosforhalter.  
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Figur 1. Löts avfallsanläggning ligger utmed E18 Norrtäljevägen, ca 3,5 mil 
norr om Stockholm. Anläggningen ligger inom en sydlig gren av Norrtäljeåns 
avrinningsområde. Utsnitt från VISS 

 

 
Figur 2. Delavrinningsområdet (röd linje) uppströms utloppet från Löt 1:7 är 
ca 4,5 km2 stort och upptas förutom av avfallsanläggningen och en mindre 
hästgård nästan uteslutande av skog.  
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2.2. Platsens topografi, geologi och hydrogeologi 

Utredningsområdet för våtmarken ligger i den norra delen av dalgången nedan-
för avfallsanläggningen, inom fastigheten Löt 1:7 (figur 3). Området är ca 2 ha 
stort. Topografin varierar inom utredningsområdet mellan +26 centralt i dal-
gången och +30 meter i dess kanter (RH1900). Jordbruksdiket är nedschaktat 
cirka 1,5-2 m under omgivande mark. Dalgången faller 0,2-1,6 % i nordlig rikt-
ning1. 
 

 
Figur 3. Utredningsområdet för våtmarken (röd linje) ligger i den norra delen 
av dalgången nedanför avfallsanläggningen, inom fastigheten Löt 1:7. 

 
Dalgången utgörs av mäktiga lerlager som i dess centrala delar underlagras av 
sand eller sandig morän med upp till 1 m tjocklek ovanpå berget. Sandiga 
sediment förekommer också både inlagrat och ytligt i leran. Framför allt inom 
de lägre lermarkspartierna förekommer ett flera decimeter tjockt sand-/siltskikt 
på 0,2-1,0 m djup. Den permanenta sprickstrukturen i torrskorpeleran sträcker 
sig ned till ca 1,2 m djup. Även om permeabiliteten varierar med årstiderna kan 
den generellt betraktas som hög till följd av sprickorna. Innehållet av organiskt 
material i underliggande lera är lågt. Skjuvhållfastheter i leran under 
torrskorpan har i tidigare umdersökningar bestämts till som lägst 10-20 kPa1. 
Detta innebär att leran är lös men ändå schaktbar under torrskorpan. 

                                                 
1 Bilaga A, Ansökan till koncessionsnämnden för miljöskydd, 1990. 
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En övre akvifer återfinns i lerlagren i dalgången med grundvattenyta ca 0,3-1,0 
m under markytan, och en undre akvifer i friktionsmaterialet mellan leran och 
berget. I den undre akviferen föreligger övertryck, vilket innebär att vattenrörel-
sen är uppåtriktad i leran. Tidigare beräkningar har uppskattat den vertikala 
uppåtriktade strömningen till några mm per år1. I den aktuella norra delen av 
dalgången ligger den undre akviferens trycknivåer över markytan (+1,3). 
Tryckgradienten lutar mot norr. 
 
Tidigare borrhållsstudier visar på en vattenförande sprickzon utmed dalgångens 
östra sida. Vatten rör sig också från högre partier utmed dalgångens sidor ned 
till den undre akviferen via "fönster" av ytliga friktionsjordar. 

2.3. Dimensioneringsförutsättningar 

2.3.1. Vattenflöden 

Uppmätta och beräknade vattenflöden redovisas i tabell 1 och 2. 
 
Tabell 1. Uppmätta vattenflöden 

 
 

Tabell 2. Beräknade vattenflöden 

 
 
De teoretiska flödena har beräknats utifrån SMHI:s beräknade flöden vid Jäl-
nans utlopp (S-Hype 2012 version 121) utifrån arealförhållandet mellan avrin-
ningsområdena. Den beräknade medelvattenföringen motsvarar en specifik av-
rinning à 6 l/s/km2, vilket är en rimlig siffra. 
 
Årsmedelflödet av lakvatten uppgår enligt beställaren till ca 150 000 m3/år, i 
framtiden, med utökad verksamhet troligen 180 000 m3/år. Av den totala me-

Uppmätta flöden Lakv (L3) Lakv (L3) Ytv (Y5) Ytv (Y5)

2013 m3/mån l/s m3/mån l/s

Januari 18 916 7 - -
Februari 3 577 1 - -
Mars 4 075 2 - -
April 26 398 10 215 650 83
Maj 2 374 1 18 469 7
Juni 5 784 2 24 533 9
Juli 4 977 2 7 301 3
Augusti 15 812 6 18 381 7
September 6 231 2 9 646 4
Summa/medel 88 000 3,7 294 000 18,6 (6 mån)

ARO och vattenföring Jälnans 

utlopp, SMHI  

(1981-2010)

Utlopp Löt 1:7 

utifrån ytandel 

(15 %)

Hydraulisk 

dimension-

ering, VV

ARO km2 29,55 4,50 4,50
HQ50 [m³/s] 2,04 0,31 1,05
HQ10 [m³/s] 1,58 0,24
HQ2 [m³/s] 1,05 0,16
MHQ [m³/s] 1,11 0,17 0,35
MQ [m³/s] 0,18 0,027 0,027
MLQ [m³/s] 0,02 0,003
Årsflöde [tusen m³/år] 5700 868
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delårsavrinningen från Löt 1:7 om 870 000 m3/år utgörs alltså ca 17 % av be-
handlat lakvatten idag, och av ca 20 % i framtiden.  
 
Om man utgår från SMHI:s korrigerade nederbörsdata från Kårsta (station nr 
9840) och beräknar dimensionerande flöden enligt Vägverkets publikation 
2008:61, Hydraulisk dimensionering, erhålls högre högflöden, men medelvat-
tenföringen blir snarlik. 
 
2.3.2. Belastande fosfor- och kvävemängder 

Totalt beräknas ca 90 kg fosfor och 5 ton kväve årligen transporteras vidare från 
Löt 1:7 via jordbruksdiket (Tabell 3). Cirka hälften av fosforn beräknas härröra 
från lakvattnet och hälften från ytvattnet. Lakvattnet beräknas däremot stå för en 
större andel av kvävet, ca 70 %. I dagsläget genomförs kvävereducerande åtgär-
der och den biologiska behandlingen utökas, vilket förväntas sänka mängden 
totalkväve i lakvattnet i framtiden. 
 
Tabell 3. Fosfor och kvävemängder 

 
 
 

3. Bedömning av förutsättningarna 

Möjligheterna att skapa en våtmark i det tilltänkta området bedöms vara goda 
för att med relativt okomplicerade åtgärder i form av dämning och schakt 
tillskapa ett större och naturligt format vattenområde.  
 
Istället för att söka en ny maximal dämningshöjd i detta skede utgår framtaget 
förslag ifrån att den nuvarande dämningsnivån i punkt Y5 definierar en accep-
tabel dämningsnivå som inte medfört problem med avvattning av uppströms 
liggande områden. Den nuvarande dämningsnivån bedöms möjligen kunna på-
verka dräneringsförhållanden och grundvattentryckytor i markerna runt diket 
cirka 200 m uppströms dämmet, vilket tycks vara fullt acceptabelt. Längre sö-
derut höjer sig landskapet och dikets vattengång relativt snabbt. Utifrån pegeln 
vid Y5 är nuvarande dämningsnivå ca +26,2 (okänt höjdsystem).  
 
Det är inte uteslutet att en högre dämningsnivå kan vara möjlig, men kan bland 
annat förväntas öka riskerna för bottenupptryckning i de lakvattenmagasin som 
anlagts väster och öster om diket. 
 
Dalgången nedströms dämmet vid Y5 är mycket flack, men faller något mer 
nedströms provpunkt Y7, där ytterligare ett dämme finns för flödesmätning och 
vattenprovtagning (figur 5). Denna plats är en naturlig dämnings- och utlopps-
punkt för en våtmark då dalgången också blir trängre här. 
 

Idag Framtid Idag Framtid Idag Framtid
Vattenflöde Q, m3/år 150 000 180 000 720 000 690 000 870 000 870 000
Halt fosfor P, g/m3 0,3 0,3 0,06 0,06 0,10 0,11
Halt kväve N, g/m3 20 20 2,1 2,2 5,2 5,9
Mängd fosfor P kg/år 45 54 42 42 87 96
Mängd kväve N, ton/år 3,0 3,6 1,5 1,5 4,5 5,1

Lakvatten Ytvatten Totalt
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Figur 4. Nuvarande dämningsnivå bestäms av överfallet i punkt Y5 och inne-
bär att vattenytan i diket uppströms dämmet ligger på +26,2 eller högre.  

 

 
Figur 5. Platsen där det nedre dämmet är placerat, provpunkt Y7, är en natur-
lig dämningspunkt för den våtmark som föreslås. 

 
Med en relativt begränsad dämning så som beskrivits ovan, krävs en del schakt 
för att åstadkomma ett större vattenområde. Schaktarbetet bedöms dock som 
tämligen okomplicerat då man inte behöver schakta särskilt djupt. Förslaget 
som tagits fram omfattar endast schakt i torrskorpeleran.  
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4. Förslag 

4.1. Grundidé 

Grundidén med våtmarksförslaget är att med begränsad dämning och schakt 
tillskapa ett större våtmarksområde i dalgångens nedre del. Med ändamålsenligt 
valda vattendjup och reglerfunktion görs våtmarken funktionell för avskiljning 
av fosfor och andra föroreningar, men blir också ett vackert och naturligt inslag 
i landskapsbilden. Reglerfunktionen innebär att vattenytan kommer fluktuera 
med flödet. Regleringen ger också er möjlighet till avtappning för att torrlägga 
våtmarksytorna.  
 
Initiala insatser i form av etablering av utvalda våtmarksväxter i kombination 
med återkommande skötsel skapar en våtmarksvegetation som gynnar den bio-
logiska mångfalden, inte minst insekter, groddjur och fåglar. 
 
Förslaget som beskrivs närmre nedan illustreras också i skisser i plan och sek-
tioner i bilaga 2.  

4.2. Utformning och dimensionering 

Från befintligt dike leds vattnet in i våtmarken via en kulverterad överfart till ett 
mindre avsättningsmagasin. Vattendjupet är här cirka två meter djupt och rym-
mer cirka 1500 m3 vatten. Detta ger en uppehållstid om cirka 15 timmar vid 
normalvattenflöde. Detta ger möjlighet för avsättning av grövre partiklar.  
 
Efter avsättningsmagasinet får vattnet rinna över ett cirka 40 m långt och 30 m 
brett grundområde, en tröskel, som i förslaget är benämnt "Filterhyllan". Filter-
hyllan är helt plan och har ett vattendjup om endast 1 dm. På hyllan planteras en 
erosionstålig och icke tuvbildande starrvegetation. Denna växtlighet utgör med 
sin bladmassa ett utmärkt filter för avskiljning av partiklar både sommar och 
vinter. 
 
Från filterhyllan rinner vattnet in i den egentliga våtmarken. Denna våtmarksdel 
utgörs av ett långssträckt (cirka 240 m lång 30 m bred) grunt vattenområde (cir-
ka 0,3 m vattendjup) med en i stort sett plan botten. Centralt i våtmarken bibe-
hålls diket för att möjliggöra avtappning. Diket är uppbrutet i ett antal "överfar-
ter" med trummor genom vilket vattnet kan rinna vid tappning. Vid normaldrift 
kommer dock merparten av vattnet att rinna över den egentliga våtmarken, ef-
tersom trummornas tvärsektion kapacitetsmässigt är helt underordnad våtmar-
kens.  
 
I slutet av våtmarken anläggs en dammvall och uppströms om denna en djupare 
damm här benämnd "Utloppsdammen". Vattendjupet i dammen är drygt 1,5 m 
vilket innebär att vass och kaveldun har svårt att kolonisera. Tanken är att 
dammen skall ha öppet, klart vatten med en rik undervattensvegetation och 
därmed fungera som en visuell utsläppskontroll. Dammen har i förslaget getts 
en yta och form för att uppfattas som ett vackert spegelblänk i landskapet och 
en fin vattenmiljö att betrakta från dammvallen. Dammytan i förslaget är ca 
1600 m2 och volymen ca 2400 m3. 
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I dammvallens utsida är en reglerbrunn placerad genom vilken utgående vatten 
från våtmarken i normalfallet passerar (upp till 50-60 l/s). För att kunna bortleda 
vatten vid högre flöden anläggs ett bräddavlopp i form av ett så kallat omlöp i 
fastmarken vid sidan av vallen. Genom att omlöpet ges en bred tvärsektion och 
lång fallsträcka säkerställs att erosion inte uppstår.  
 
Reglerbrunnen (här föreslås en brunn av typen CK-brunn2) har ett bottennära 
intag från utloppsdammen, se figur 6). Detta intag kommunicerar med ett stigar-
rör som är centralt placerat i brunnen. Stigarröret är enkelt att höja och sänka, 
vilket möjliggör enkel justering av vattennivån till önskad nivå och möjlighet 
till avtappning (förutsatt att tillflödet understiger utloppskapaciteten i brunnen). 
Justeringar kan till exempel föranledas av förestående skötsel eller ändrat hyd-
rauliskt motstånd i våtmarken till följd av vegetationens utveckling. 
 
I överkanten på stigarröret kan man göra en utskärning i form av ett U- eller V- 
format överfall för att ge önskad nivåvariation i förhållande till olika flöden.  
 
 

 
Figur 6. Sprängskiss av en CK-brunn (figur från www.ckbrunnen.se; Västerlösa 
Schakt AB). 

 
Våtmarkens sammanlagda yta är enligt förslaget ca 1 ha och våtvolymen cirka 
5000 m3. Schaktbehovet uppgår till ungefär 7 000 m3. Det förutsätts att utgrävda 
massor kan avlägsnas från våtmarkens närhet och exempelvis avsättas inom 
avfallsanläggningen som täckmaterial. Massuppbyggnader i dalgången är för-
knippade med sättnings- och skredrisker och ingår inte i förslaget med undantag 
för dammvallen vid utloppet. Denna utformas med flacka slänter och minimal 
uppbyggnad, vilket erfarenhetsmässigt ger erforderlig stabilitet.  
 

                                                 
2 http://www.ckbrunnen.se/ 
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4.3. Växtlighet och växtetablering 

Växterna i våtmarken fyller flera viktiga funktioner. Bladverken skapar ett me-
kaniskt och biologiskt filter som befrämjar avskiljning av föroreningar både 
genom sedimentation, biologisk nedbrytning och upptag i ekosystemet. Växter-
na bör därför betraktas som en vital del av den reningsanläggningen. All växt-
lighet kan tillföra positiva effekter för reningsprocesserna, men vissa arter är 
mer lämpade och har också ett växtsätt som underlättar och minimerar skötsel-
behovet. Växterna är dessutom basen i ekosystemet. En varierad flora ger en 
mångfald av insekter, fåglar och annat djurliv.  
 
För att ge ändamålsenliga arter chans att etablera sig behöver man aktivt föra in 
dem. Annars finns stor risk att vindspridda, snabbetablerade arter som kaveldun 
och vass tar allt utrymme. Arter av vildväxande våtmarksväxter som är vanliga 
för regionen och naturtypen bör etableras. Inga främmande arter eller annat 
trädgårdsmaterial ska användas i naturliga vattensystem.  
 
4.3.1. Anläggningsytor som bör växtetableras  

Växtetablering behöver göras på "Filterhyllan" och på grunda partier i den 
egentliga våtmarken. En skyddande och stabiliserande kantvegetation etableras 
mot de djupare partierna i inlopps- respektive utloppsdelen av våtmarken. Alla 
schaktade ytor i landmiljön behöver sås med skyddande gräsvegetation. Särskilt 
viktig är etableringen på utloppsvallen och omlöpet. Undervattensvegetation 
kan med fördel placeras i de djupare delarna vid in- och utloppen. 
 
4.3.2. Arter och etableringsmetoder 

Filterhyllan bör ha arter som bildar en lagom tät vegetation för god filterfunk-
tion. Lämpliga arter är exempelvis  
 

• vasstarr och andra starrarter 
• skogssäv 
• igelknopp  
• fackelblomster 
• svärdslilja 

 
Eftersom detta är beståndsbildande arter, med vegetativt spridningssätt, kan 
man etablera pluggplantor relativt glest och låta dem sprida sig och täta till sig. 
Denna utveckling tar ett par växtsäsonger. Pluggplantering av våtmarksarter 
görs förslagsvis på hela filterhyllan (ca 1000 m2) med en täthet av 0,5-1 planta 
per m2.  
 
På de grunda ytorna i den egentliga våtmarken (ca 7 000 m2) föreslås sådd av 
gräsfrö uppblandat med rörflen, som kompletteras med pluggplantor av samma 
arter som på filterhyllan. Dessa sätts företrädesvis som en kantvegetation i yt-
terkanterna, men bör också fördelas ut glest över hela ytan. Täthet: 1 per löpme-
ter utmed kanterna (ca 1000 m), även runt de djupa partierna. Möjlighet finns 
att komplettera grässådd och plantering av pluggplantor med sådd av vildplock-
ade frön av starr, säv och andra våtmarksarter.  
 
Sådd av skyddsgröda på alla schaktade ytor i landmiljön görs med gräsfrö-
blandning av typ vägslänt-, robust- eller vallfröblandning.  
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Införsel av undervattensvegetation genom flytt av växter från närliggande lokal 
i samma vattensystem kan göras. Undervattensvegetationen placeras då i de 
djupa partierna vid inlopp och utlopp.   
 
Efter ett par växtsäsonger bör en besiktning av växterna i våtmarken göras för 
att bedöma om det finns behov av kompletterande växtetablering. 

4.4. Reningsprocesser och reningspotential 

Våtmarken är effektivt hydrauliskt utformad genom den långsmala formen i 
kombination med växtlighet och placeringen av inlopp (ytligt) och utlopp (bot-
tennära). Det betyder att man kan räkna med en praktisk uppehållstid som ligger 
nära den teoretiska. Den teoretiska uppehållstiden (våtvolym/flöde) är knappt 2 
dygn räknat på medelvattenföring (27 l/s). 
 
Det grunda och vegetationsrika vattenområdet kommer att utgöra ett effektivt 
mekaniskt och biokemiskt filter, framförallt för avskiljning av partikulärt mate-
rial, men också för visst biologiskt upptag och utfällning av fosfat, liksom bio-
logisk omvandling av kväve och organiska ämnen under sommarhalvåret.  
 
Erfarenheter från anlagda våtmarker i kalla klimatområden visar att den långsik-
tiga fastläggningen av fosfor uppgår till 15-25 kg/ha3. Större delen av denna 
avskiljning brukar man anta är inbindning i sediment och/eller uppbyggnad av 
torv. I den förslagna våtmarken antas att även utfällningsprocesser och biolo-
gisk upptag och migration (från vatten till land) förekommer. Risken för syre-
brist och fosforsläpp bedöms vara liten eftersom den syretärande potentialen i 
belastande vatten bör vara liten. En osäkerhetsfaktor är dock att fördelningen 
mellan partikulär och löst fosfor är okänd i det belastande vattnet. Om uppmätta 
fosfatfosfor- och totalfosforhalter under perioden februari-juli 2013 i provpunkt 
Y7 (bilaga 1) antas vara representativa, är minst hälften av fosforn partikulärt 
associerad, vilket borgar för en normal till hög avskiljning. Sammantaget be-
döms fosforavskiljningen komma att uppgå till minst 25 kg per år.  
 
Det innebär att transporten av fosfor kommer att reduceras med cirka 25-30 % 
gentemot den sammanlagda beräknade transporten. Detta innebär också att hal-
terna kommer att reduceras till nivåer som är normala för avrinnande vatten i 
jord- och skogsbruksbygd. 
 
Kvävereduktionen bedöms också ligga i det övre spannet som brukar mätas upp 
i anlagda våtmarker. För detta talar den relativt höga kvävebelastningen, gynn-
sam hydraulik, samt den rika växtligheten i våtmarken. Bedömningen är att 
kvävereduktionen kommer att uppgå till ca 1000 kg per år. Räknat på de siffror 
som anges i tabell 3 innebär detta ca 20 % reduktion och att halterna sjunker 
från nuvarande 5 mg/l till 4 mg/l. 
 
Våtmarkens funktion är inte bara att reducera gödande ämnen. Också partikulärt 
associerade metaller och organiska ämnen, varav en del kan vara miljöfarliga, 

                                                 
3 Tonderski K, Weisner S, Landin J, Oscarsson H. 2002. Våtmarksboken. Skapande och 
nyttjande av värdefulla våtmarker. Vastra Rapport 3. 
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kommer att kunna avskiljas i våtmarken. Omfattningen och betydelsen av denna 
funktion är svårbedömd, men våtmarken kommer innebära ett extra skydd mot 
uttransport av sådana ämnen via lak- och ytvattendike. Det bör i sammanhanget 
noteras att tidigare utförda tester på behandlat lakvatten ej har påvisat negativa 
toxiska effekter4. 

4.5. Drift 

De reningsprocesser som sker i våtmarken är passiva och kräver mycket liten 
tillsyn och underhåll. På längre sikt (10 år) kan avsättningsmagasinet behöva 
rensas från slam. Detta kan enkelt utföras med grävmaskin från dammens båda 
sidor. 
 
För att våtmarken skall fungera optimalt som reningssystem och för att bibehål-
la sina estetiska och biologiska värden krävs slåtter, både av land och vattenom-
råden. Sidorna av dammen (körväg och odlingsfri zon) liksom slänterna ned 
mot vattenytan bör slås åtminstone en gång per år. Detta underhåll bedöms kun-
na utföras av vanlig traktor med slåtteraggregat. 
 
Vegetationen i vattenmiljöerna skall som beskrivits i avsnitt 4.3 utgöras av i 
första hand fröbildande, icke tuvbildande och icke högväxande arter såsom starr 
och halvgräs. För att gynna dess arter och motverka utbredning av vass och 
kaveldun bör även våtmarkens vattenmiljöer slås. Denna slåtter bör utföras med 
bandgående ekipage med aggregat som fräser sönder tuvor och den övre delen 
av rotfilten. En lämplig metodik är att våtmarken slås i 40-50 m breda band på 
tvären mot strömningsriktningen och med en växling mellan olika band som gör 
att man håller vegetationen i de olika "banden" i olika successionsstadier. Hur 
frekvent man måste slå varierar, men ofta gör man det ungefär vartannat år. 
 
För att underlätta körning över ytorna och precision i slåttern avtappas våtmar-
ken för så god torrläggning av våtmarksytorna som möjligt innan slåtterarbetet 
påbörjas. På de anlagda överfarterna kan maskinen köra över tvärs över våtmar-
ken, vilket underlättar slåtterarbetet.  

4.6. Risker 

De risker som möjligen kan förknippas med våtmarken är en teoretisk risk för 
upptryckning av geomembran eller inläckage i de anlagda lakvattenmagasinen, 
när dessa är tömda på vatten och dämningsnivåerna i våtmarken av någon an-
ledning inte skulle hålla sig inom planerade dämningsnivåer.  
 
Ofta när man pratar om våtmarker med allmänheten framförs farhågor om att 
olägenhet med stickande mygg eller andra insekter ska uppkomma. Den för-
slagna våtmarken kommer dock inte skapa miljöer för stickande mygg. Dessa 
insekter gynnas av tillfälliga och stillastående vatten. I den föreslagna våtmar-
ken kan visserligen sådana områden uppstå i begränsad omfattning i vissa 
strandzoner, men huvuddelen av våtmarken kommer att upptas av permanent 
vattenfyllda områden, där det kommer finns gott om rovlevande insekter (till 
exempel buksimmare, ryggsimmare och trollsländelarver). Med all sannolikhet 

                                                 
4 Muntlig uppgift från beställaren. 
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kommer våtmarken också koloniseras av fisk vars yngel effektivt äter upp 
mygglarver. 

4.7. Kostnader 

Kostnaden för att anlägga våtmarken är framför allt avhängigt kostnaden för 
schakt och möjligheten till lokal avsättning för schaktmassorna. Med en antagen 
kostnad om 75 kr/m3 uppgår kostnaderna för masshantering till ungefär 500 000 
kr. Kostnaderna för utrustning i form av reglerbrunn, dagvattentrummor mm 
uppgår till cirka 100 000 kr. Växtetablering enligt förslaget i avsnitt 4.3 uppgår 
till maximalt 100 000 kr. Beroende på masshanteringskostnaden kan anlägg-
ningskostnaden förväntas ligga inom intervallet 0,7-1,2 Mkr.  
 
Skötselbehovet uppskattas till två maskindagar per år med traktorburet ekipage 
samt en maskindag per år med inhyrd specialmaskin. Tillsammans uppskattas 
denna kostnad till cirka 20 000 kr per år. Till detta kommer viss tillsyn av an-
läggningen, framför allt av utloppsdelen samt kostnader för sedimentupptag och 
hantering av upptaget sediment. 
 
Med 30 års avskrivning bedöms årskostnaden ligga på cirka 40 000 kr. Utslaget 
per kg avskiljd fosfor blir det en kostnad på 1 600 kr/kg fosfor. 
 
 

5. Ärendegång 

Anläggande av den aktuella våtmarken skall föregås av en anmälan av vatten-
verksamhet till länsstyrelsen enligt förenklingsregeln för anläggande av våtmar-
ker mindre än 5 ha (anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kapitlet 9 a § mil-
jöbalken). Blankett finns att ladda ner från länsstyrelsens hemsida. Eftersom det 
enligt uppgift inte finns något dikningsföretag kan dämning ske i befintligt dike 
så länge det inte står i konflikt med allmänna eller enskilda intressen. Någon 
fiskvandringsaspekt finns inte och det förefaller heller inte finnas något annat 
motstående intresse att ta hänsyn till.  


