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Möjlighet att minska tillförsel av farliga 
ämnen till närområdet 
 

1. Inledning 

Denna PM sammanfattar utredningen gällande möjlighet att minska tillförsel av farliga ämnen till 

närområdet. Rapporten ingår som en del av den prövotidsredovisning för Löt avfallsanläggning som 

SÖRAB sammanställt. 

Utredningen har omfattat en sammanställning av kvalitén på det vatten som bildas uppströms och inom 

Löt, en bedömning av hur det kan behandlas samt en utredning kring en ny våtmark nedströms 

anläggningens utsläppspunkt. 

2. Vattenkvalitet uppströms, inom och nedströms Löt 

Provtagning av ytvatten sker inom ramen för SÖRABs egenkontroll i ett antal fasta mätpunkter belägna 

både uppströms och nedströms Löts avfallsanläggning. Ytvattenpunkterna är utplacerade i delströmmar 

till och från Löts avfallsanläggning och några av dem redovisas nedan och i figur 1. 

Y1 Uppströms deponin i dalgång 1 från öster 

Y2 Uppströms deponin i ytvattendike i dalgång 2 från öster 

Y3 Uppströms deponin i ytvattendike i dalgång 3 från öster 

Y4 Uppströms deponin i ytvattendike från fastigheten Löt 1:7  

Y5 Nedströms deponin i diket norr om utjämningsmagasin och 

Y7 Samlat dikesvatten ut från SÖRABs markområde 

Figur 1. Schematisk illustration av punkter för kontroll av ytvatten. 
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I Y1, Y5 och Y7 analyseras på regelbunden basis ett antal parametrar. Mellan år 2012 och 2014 har ca 70 

stickprovtagningar utförts i dikessystemen för yt- och dagvatten .  I tabellen nedan har medelvärdet från 

provtagningar under prövotiden (2012-2014) sammanställts. 

Tabell 1: Sammanställning över provtagningar i tre ytvatten uppströms, inom och nedströms 

avfallsanläggningen. 

 

Som framgår av figur 1 så är det fler uppströmsflöden än Y1 som sammanstrålar i Y5. 

3. Dagvattenkvalitet  

Med dagvatten avses regn som avrinner från vägar, grönytor samt eventuell ytavrinning från 

deponislänter. Dagvattnet avvattnas till ett separat dagvattensystem som utgörs av diken och ledningar 

inom området. I dikena tillkommer även ytvatten från uppströms liggande områden bestående av 

skogsmark, betesmark och tidigare jordbruksmark.  

 

Dagvattenkvaliten finns beskriven i bilaga G1. Dessa stickprovtagningar har använts för bedömning av 

dagvattenkvaliteten från Löts avfallsanläggning. Bedömningen utgår från uppmätta halter i Y5 under 

perioden 2014. Y5 ligger precis nedströms Löts anläggning och mäter halterna i det samlade yt- och 

dagvattenflödet från Löt och uppströms liggande naturmark. I början på 2014 installerades en 

flödesmätare i punkten Y5. Efter påbörjad flödesmätning finns 24 stickprovtagningar jämnt utspridda 

mellan februari och oktober. Dessa stickprov har viktats mot respektive dygnsflöde eftersom mätningarna 

indikerar att högre koncentrationer förekommer vid låga flöden och vice versa. Medelvärdet för de 

viktade koncentrationerna redovisas i Tabell 2 nedan.  

 

För att bedöma reningsbehovet i yt- och dagvattnet ut från Löt har medelvärden i Y5 jämförts mot 

föreslagna riktvärden för dagvatten framtagna av Stockholms läns landstings Regionplane- och 

trafikkontor (RTK). Två olika nivåer av RTK:s riktvärden har använts för jämförelsen. Nivå 1M gäller vid 

utsläpp direkt till en mindre recipient och är de striktaste halterna av RTK:s riktvärden. Nivå 3VU gäller för 

en verksamhetsutövare i förbindelsepunkt till ett sammanhängande dagvattensystem. Om en 

Totalhalt Filtrerat Totalhalt Filtrerat Totalhalt Filtrerat

Arsenik 0,5 0,4 1,6 0,9 2,9 1,6

Bly 1,1 0,4 2,87 0,81 2,8 0,6

Kadmium 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,02

Koppar 3,7 2,4 5,1 3,6 4,8 3,1

Krom 1,3 0,8 2,5 1,2 6,5 3,1

Kvicksilver <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Nickel 1,3 1,1 3,1 2,0 5,5 3,0

Zink 7,2 3,6 12 8 14 6

Klorid 152 61 133

P-tot 26 45 146

N-tot 629 4935 7752

Y7 (µg/l)Y5 (µg/l)Y1 (µg/l)
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verksamhetsutövare har ett direktutsläpp till en recipient ska dock Nivå 1 användas. Recipienten för 

dagvattnet är sjön Jälnan då jordbruksdiket bedöms vara en del av dagvattensystemet. 

 

Jämförelsen i Tabell 1 visar att medelvärdet av föroreningsinnehållet i Y5 understiger RTK:s riktvärden för 

nivå 1M med undantag för totalkväve. Det är således generellt ett rent dagvatten som transporteras i 

ytvattendikena, men det finns någon kvävekälla i tillrinningsområdet som förhöjer halterna av totalkväve.  

 

Tabell 2: Flödesviktade medelhalter från stickprovtagningar i dike nedströms Löts avfallsanläggning (punkt 

Y5) jämfört med RTK:s förslag till riktvärden. 

 
Tot-P 

[µg/l] 

Tot-N 

[mg/l] 

Pb 

[µg/l] 

Cu 

[µg/l] 

Zn 

[µg/l] 

Cr 

[µg/l] 

Cd 

[µg/l] 

Ni 

[µg/l] 

Hg 

[µg/l] 

RTK 1M 160 2,0 8 18 75 10 0,4 15 0,03 

RTK 3VU 250 3,5 15 40 150 25 0,5 30 0,1 

Dagvatten  33 2,8 1 4 9 2 0,02 2 <0,1 

  

 

4. Möjlighet att behandla dagvatten och minska tillförsel av farliga 

ämnen till närområdet 

 

För att bedöma möjligheten att minska tillförsel av farliga ämnen till närområdet har SÖRAB låtit 

undersöka möjligheten och effekten av att anlägga en våtmark nedströms utsläppspunkten. Våtmarken 

skulle då kunna minska tillförsel av farliga ämnen till närområdet via dag och ytvatten samt polera vattnet 

från utsläppspunkten. Utredningen finns presenterad i Bilaga G2. 

 

Utredningen konstaterar att fosforavskiljningen bedöms komma att uppgå till minst 25 kg per år och att 

kvävereduktionen kommer att uppgå till ca 1000 kg per år. 

 

För att nå kvävehalterna för Nivå 1M krävs ca 30 % rening, medan kvävehalten i dagvattnet uppnås för 

nivå 3VU med god marginal. I den planerade våtmarken nedströms Y5, är förväntad reningseffekt för 

totalkväve ca 20 %. I diken som är längre än 60 meter kan en reningseffekt mellan 10-50 % erhållas1. Från 

provtagningspunkten Y5 leds dagvattnet vidare i dike, ca 230 m, till inloppet till den planerade våtmarken. 

Det innebär att riktvärdet för nivå 1M sannolikt uppnås redan vid utloppet av våtmarken.  

 

SÖRAB har också låtit utföra en naturvärdesinventeringen på platsen för ev våtmark (bilaga G3). 

                                                           
1 Vägverket publikation 2004:195, Vägdagvatten-råd och rekommendationer för val av miljöåtgärder. 
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I denna kan konstateras att inga rödlistade eller hotade arter har hittats inom området för den planerade 

våtmarken, diket är kraftigt omgrävt och inga leklokaler för mer krävande fiskarter finns. Omgivande 

natur har ett lågt naturvärde och naturvärdet är därför lågt. 

 

Genom att bredda vattenytan och skapa ytor som oftast är vattenhållande, skapas en högre biologisk 

mångfald än idag. De våtmarksanläggningar som redan har skapats inom anläggningsområdet har som 
synes redan lockat till sig flera fågelarter som häckar i eller nära dammarna. Anläggningens olika 

vattendjup har också betydelse för att olika arter ska hitta till anläggningen, liksom släntlutningen 

(lutningen är t.ex. utmärkt för groddjur). De förslag som är beskrivet i förstudien (bilaga G2) är väl 

utformat både vad gäller utformning, växtval och skötsel. 

 

5. Slutsats 

Totalt sett är föroreningshalterna i dag- och ytvatten låga. Till och med i den provtagningspunkt (Y7) där 

behandlat vatten från våtmarken har blandats med yt- och dagvatten, dvs. efter utsläppspunkten L3, 

innehålls riktvärden för dagvatten som har utarbetats av Stockholms läns landstings regionplane- och 

trafikkontor. Ett undantag utgör halterna av totalkväve som dock kan behandlas i diken och planerad 

våtmark. 

Tillförsel av närsalter och farliga ämnen till närområdet bedöms alltså bäst ske genom en våtmarkslösning 

nedströms anläggningsytorna och utsläppspunkten.  Lösningen skulle reducera närsalter från såväl yt-

/dagvatten samt utsläppspunkten. Innan beslut om genomförande behöver de geologiska och 

hydrogeologiska förutsättningarna utredas. 

 


