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Sammanfattning 

Föroreningar i dagvatten är en stor bidragande faktor till dålig vattenkvalitet i sjöar och 

vattendrag, och en stor andel av dessa föroreningar generas av mänskliga aktiviteter. 

Dagvattens föroreningssammansättning varierar kraftigt beroende på vilka ytor vattnet 

kommer i kontakt med. I ett jordbruksdominerat landskap transporteras stora mängder 

näringsämnen via ytavrinning och dränering till närliggande vattendrag, vilket har en negativ 

inverkan på vattendragets ekologiska miljö och kan orsaka övergödning. Vattendrag starkt 

påverkade av näringsämnen från omgivande jordbruksmark är i behov av stora reningsinsatser 

för att uppnå de krav på vattenkvaliteten som regleras av MKN. För att uppnå god status och 

inte riskera att försämra de nuvarande förhållandena på de vattenförekomster som regleras av 

MKN krävs i vissa fall åtgärder på uppströms recipienter. 

 

I denna studie undersöktes en metod för att kartlägga och kvantifiera reningsbehovet i en å 

lokaliserad i ett jordbruksdominerat avrinningsområde, samt bestämma omfattningen av 

reningsåtgärder som krävs för att uppnå god status. En fallstudie genomfördes på Ståstorpsån, 

lokaliserad i Trelleborgs kommun, där avrinningsområdet kartlades och den nuvarande 

föroreningssituationen samt föroreningsreduktion i potentiella våtmarker modellerades i 

dagvatten- och recipientmodellen StormTac.  

 

Resultatet visade att Ståstorpsån har ett omfattande reningsbehov med ca. 90 % av totala 

fosforbelastningen, samt ca. 75 % av totala kvävebelastningen för att uppnå god status utifrån 

kvalitetsfaktorn näringsämnen för ekologisk status. Vidare visade resultatet att våtmarker kan 

vara ett effektivt sätt att rena vattnet från näringsämnen, men att omfattningen av nödvändiga 

våtmarker för att nå god status i avrinningsområdet inte är praktiskt genomförbart. För att 

dimensionera effektiva reningsanläggningar krävs god kunskap rörande de lokala 

avrinningsförhållandena, och jordbruksmark uppvisar stora skillnader i förhållandet mellan 

markavrinning och dränering, samt en stor skillnad i föroreningsläckage beroende på använda 

jordbrukstekniker. StormTac är därför inte ensamt ett lämpligt verktyg för att ta fram en 

effektiv åtgärdsplan i denna typ av miljö, då osäkerheterna rörande jordbruksmarkens 

avvattning är stor, samt att det är centralt att också implementera lösningar för att gynna 

föroreningsreduktion i själva vattendraget och anpassning och optimering av 

jordbrukstekniker för att minska näringsläckaget från dessa ytor. 
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Summary 

One of the main factors for poor water quality in lakes and watercourses is the pollution from 

stormwater, and a large proportion of these pollutions are generated by human activities. The 

composition of pollutions in stormwater varies considerably depending on which surfaces the 

runoff water flows over. In a landscape dominated by agricultural land, a large amount of 

nutrients is transported by runoff and field drainage to nearby streams and watercourses, 

which have a negative impact on the ecological environment and can cause overfertilization. 

Streams and watercourses are strongly affected by a large nutrient load from surrounding 

agricultural land are in need of extensive measures to reduce the pollution load and meet the 

requirements determined by the regulations regarding the water quality which are regulated 

by environment quality norms (MKN). To achieve a good water quality status, and not 

jeopardize to impair the present conditions in recipients which are regulated by MKN, 

pollution reduction measurements are sometimes required to be implemented upstream in 

connected watercourses.  

     

In this study, a method to map and quantify the required pollution reduction was investigated 

in a stream located in a catchment area dominated by agricultural land. In addition, the extent 

of the pollution reduction measurements that are required to achieve good status will be 

investigated. A case study was performed on the stream Ståstorpsån, located in the 

municipality of Trelleborg, where the catchment area was mapped and the current pollution 

situation in the area together with the pollution reduction in designed wetlands was modelled 

in the stormwater- and recipient model StormTac.  

 

The result showed that Ståstorpsån have an extensive need of pollution reduction, with about 

90% of the total phosphorus loading and about 75% of the total nitrogen loading, to achieve 

good ecological status with regards to the quality factor nutrients. The result also showed that 

wetlands can be an efficient way to reduce the nutrient load of the water, but the extent of the 

required wetland area to reach good ecological status in the catchment is not practically 

feasible. To design efficient treatment facilities for pollution in stormwater, a thorough 

knowledge regarding the local runoff condition are required. Agricultural land presents large 

differences in the relationship between runoff water and drainage water, as well as a large 

difference in the extent of which nutrients leak from the fields to the water due to differences 

in how the farming is performed. Therefore, StormTac is sole not a suitable tool to produce an 

effective action plan to reduce stormwater pollution in this kind of environment, due to the 

large uncertainties regarding the proportion of runoff from agricultural land. It is also 

important to implement measures in the watercourse itself and work with optimizing practices 

in farming connected to reduction of nutrients.    
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Modellera föroreningar i dagvatten – går det att rena ner till god 

vattenstatus? 
 

Sjöar och vattendrag utsätts för negativ påverkan från mänskliga aktiviteter, som läckage av 

kväve och fosfor från åkermark eller tillförsel av tungmetaller som spolas bort från vägar eller 

andra urbana ytor. För att minimera denna påverkan finns miljökvalitetsnormer (MKN) som 

är lagkrav på hur mycket föroreningar som får släppas ut i vattendrag innan det påverkar växt- 

och djurlivet i vattnet negativt, och dessa används för att kommunerna ska veta hur mycket 

reningsåtgärder som behövs göras för att nå god status. Ett sätt att komma tillrätta med 

föroreningsproblematiken är att härma naturens egna vattenreningslösning: anlägg våtmarker!  

 

Ståstorpsån i Trelleborgs kommun är starkt påverkad av näringsämnena fosfor och kväve som 

sprids till vattendraget via de stora arealerna åkermark som finns i åns avrinningsområde. I 

denna studie modellerades föroreningarna i vattnet som rinner till ån för att kunna bestämma 

hur stor mängd av föroreningarna som måste bort innan man når god status. 

Modelleringsprogrammet som användes heter StormTac. Resultatet visade att Ståstorpsån 

behöver reducera nära 90% av allt fosfor i vattnet, och 75% av allt kväve, för att uppnå god 

status på vattnet, vilket är väldigt mycket. Att göra detta med hjälp av våtmarker hjälper en 

hel del, men det når inte ner till den nödvändiga nivån för god status enligt modellen, och 

våtmarkerna skulle behöva ta upp stora markområden där det idag bedrivs jordbruk. Därför 

måste ett helhetsgrepp tas på hela avrinningsområdet för att komma till rätta med problemet, 

t.ex. sätt att minska hur mycket näringsämnen som läcker ut i ån från åkrarna, eller att ån 

återställas till en mer naturlig form med meandrande och bredare åfåra, svämplan och 

kantplanering.  

 

Hur vattnet rinner av från jordbruksmark och hur mycket föroreningar det sveper med sig 

skiljer sig mycket mellan olika platser, och att uppskatta ett medelvärde på detta som ska 

representera all åkermark i Sverige (som StormTac gör) är riktigt svårt och ska därför tas med 

en nypa salt. Det stora variationerna gör det klurigt att modellera ett avrinningsområde med 

mycket jordbruksmark på ett korrekt sätt utan att undersöka t.ex. hur all dränering inom 

området ser ut. Hur bra en våtmark renar föroreningar beror mycket på hur den ser ut, var den 

är placerad, hur mycket vatten som når den osv. Därför behöver man ha bra kännedom om 

området innan våtmarker anläggs, och att endast använda StormTac till det är inte att 

rekommendera.  

 

En dagvatten- och recipientmodell som StormTac kan alltså hjälpa beslutsfattare på 

kommuner och myndigheter att lista ut var de värsta föroreningsproblemen kommer ifrån, och 

hjälpa till att planera för tillräckligt stora åtgärder i landskapet för att förbättra vattnets 

kvalitét. Däremot måste man ha bättre koll på områdets dränering och lokala förutsättningar 

för att designa våtmarker placerade i jordbrukslandskap i StormTac, annars riskerar man att 

överskatta hur väl våtmarkerna kommer rena vattnet.  
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Ordlista 

MKN: Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel rörande bestämmelser om 

kvaliteten på miljön i luft, mark, i en vattenförekomst eller annan miljö. MKN för vatten 

omfattar ytvatten och grundvatten och fastställs med stöd av SFS 1998:808 Miljöbalken kap 

5. MKN beskriver den kvalitet en vattenförekomst ska ha nått vid en viss tidpunkt (god status) 

och statusen får ej försämras från dess nuvarande tillstånd.  

EK-värde: EK står för ekologisk kvalitetskvot och representerar förhållandet mellan gällande 

gränsvärden och uppmätta värden i en ytvattenförekomst. Kvoten uttrycks som ett värde i 

intervallet 0–1 där en hög ekologisk status har ett värde nära 1 och en dålig ekologisk status 

har ett värde nära 0. Utifrån detta värde delas kvalitetsfaktorn in i klasserna hög, god, måttlig, 

otillfredsställande, och dålig status. Varje kvalitetsparameter har en egen EK-klassindelning, 

då det representerar avvikelsen från det specifika gränsvärdet för den parametern.  

 

Hydrologisk effektivitet: ett mått på en damms förmåga att kvarhålla tillrinnande vatten en 

viss fördröjningstid, uttryckt som en kvot mellan vattenvolymen som fördröjs i en 

dagvattendamm eller våtmark och volymen på det tillrinnande vattnet under samma 

tidsperiod.  

 

Hydraulisk effektivitet: ett mått på hur väl det inflödande vattnet fördelas över hela damm- 

eller våtmarksytan. Uttrycks i procentandel mellan 0-1.  

 

Dikningsföretag: Dikningsföretag är en typ av markavvattningsföretag, en samfällighet som 

bildats för att förbättra områdets markavvattning, ofta i syfte att torrlägga jordbruksmark. 

Ordet dikningsföretag används också för att benämna själva dräneringsanläggningen.  

 

Båtnadsområde: De markområden som till följd av utdikningen eller täckdikningen från 

dikningsföretaget fick ett förhöjt ekonomiskt värde (= båtnad).  

 

ÅDT: Årsdygnstrafik (ÅDT) är det genomsnittliga trafikflödet i fordon per dygn mätt under 

ett år. 
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1 Inledning  

Dagvatten är ytligt avrinnande regn- och smältvatten som rinner på markytan till angränsande 

recipienter (Svenskt Vatten, 2016). Detta vattnen innehåller en komplex blandning av 

kemiska föroreningar, organiskt och inorganiskt material som både är naturligt förekommande 

i naturen och skapade av mänsklig aktivitet. Föroreningssammansättningen varierar stort 

beroende på vilka markytor det avrinnande vattnet kommer i kontakt med (Butler et al., 

2018). Med en ökad urbanisering ökar andelen hårdgjorda ytor vilket i sin tur genererar ökade 

flöden och större föroreningstransport till närliggande recipienter (Butler et al., 2018). 

 

En stor källa till föroreningsbelastning av näringsämnena fosfor (P) och kväve (N) i våra 

vattendrag är från naturmark, såsom jordbruksmark och skogsmark (Naturvårdsverket, 

2020b).  Höga halter näringsämnen utgör ett problem för den akvatiska miljön då 

övergödning inträffar, dvs. tillväxten av primärproducenter ökar, vilket kan orsaka syrebrist 

och bottendöd i vattnet, samt negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden 

(Chambers et al., 1997).  

 

Införandet av EUs ramdirektiv för vatten reglerar hur våra vattenförekomster ska uppnå god 

kemisk och ekologisk status. Bedömningen av vattenförekomsters status sker utifrån 

miljökvalitetsnormer (MKN), och ansvaret för att se till att dessa krav uppnås och inte 

överskrids ligger hos Sveriges myndigheter och kommuner (Vattenmyndigheterna, 2021a). 

För att uppnå dessa krav och för att inte äventyra statusen nedströms i ett system, är det ibland 

nödvändigt att genomföra insatser i utloppsflöden uppströms, även om dessa vattendrag inte 

är klassade enligt MKN. Att säkerställa god status uppströms minimerar den indirekta 

påverkan dessa vattendrag har på vattenförekomster som skyddas av MKN. 

 

För att uppnå god status i kraftigt förorenade vattendrag kan det krävas omfattande åtgärder i 

landskapet. Omfattningen av dessa åtgärder kan vara svår att kvantifiera, och därför är det 

svårt att ta fram åtgärdsplaner som bidrar till att god status uppnås. Genom att identifiera 

källorna till föroreningarna och därigenom kvantifiera mängden av föroreningar som släpps ut 

från dessa marker, kan de områden som är i störst behov av reningsinsatser kartläggas och 

föroreningsreduktionen kan effektiviseras.  

 

Ett sätt att undersöka detta är via modelleringsverktyget StormTac. I detta projekt har detta 

program använts till att beräkna reningsbehovet för ett vattendrag i ett jordbruksdominerat 

avrinningsområde, samt modellera omfattningen av reningsåtgärder för vattendraget för att 

uppnå god status.  

 

1.1 Syfte  

Detta examensarbete syftar till att undersöka hur föroreningsbelastningen från ett 

avrinningsområde kan modelleras och utifrån det uppskatta reningsbehovet i recipienten. 

Dessutom syftar projektet till att undersöka hur vattenkvaliteten i recipienten kan förbättras 

och kvantifieras genom modellering av reningsåtgärder. Arbetet bygger på dagvatten- och 

recipientmodellen StormTac som är ett Excelbaserat beräkningsverktyg för 

föroreningsberäkningar i dagvatten.  
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En fallstudie har gjorts på vattendraget Ståstorpsån i Trelleborgs kommun. Ån är starkt 

påverkad av höga halter näringsämnen från omgivande jordbruksmark som är den 

dominerande markanvändningen i avrinningsområdet, och av förorenat dagvatten från den 

urbana miljön i Trelleborg stad.  

 

Följande frågeställningar ligger till grund för examensarbetet:  

 

• Hur bör dammar och våtmarker utformas för optimal rening av fosfor och kväve? 

 

• Är en föroreningsmodell för dagvatten baserad på schablonhalter för markanvändningar 

lämplig att användas för att kvantifiera reningsbehovet av fosfor och kväve i ett 

jordbruksdominerat landskap, samt för att dimensionera för reningsåtgärder för samma 

typ av område? 

 

• Vilka reningsåtgärder krävs för att Ståstorpsån skall uppnå god kemisk och ekologisk 

status enligt MKN? 

 

1.2 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att undersöka näringsämnena fosfor (P) och kväve (N) samt de 

vanligt förekommande metallerna bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom 

(Cr), nickel (Ni) och arsenik (As). Övriga föroreningsämnen har inte undersökts i detta arbete.  

 

Rörande vattenreningsanläggningar har arbetet begränsats till att undersöka dammar och 

våtmarker. Då litteraturunderlaget rörande dessa anläggningar är stort har jag i 

litteratursammanställningen endast presenterat fakta från ett urval av det totala 

kunskapsunderlaget.   

 

StormTac använder standardinställningar för flertalet modellparametrar för att beräkna 

belastning och koncentrationer av föroreningar i dagvatten och basflödet. Dessa 

standardinställningar har använts i detta arbete, utan att någon platsspecifik anpassning av 

dessa parametrar gjordes.  
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2 Direktiv och verktyg gällande dagvatten 

I följande delkapitel ges en översikt över de lagar och regleringar som beslutfattare har att 

förhålla sig till när det kommer till dagvattenkvalitet.  

2.1 EUs vattendirektiv 

EU-parlamentet och rådets ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), även benämnt som 

vattendirektivet, fastslogs år 2000. Direktivet instiftades i syfte att upprätta en ram för skydd 

av vattentäkter, inkluderande ytvatten, grundvatten och kustvatten. Detta för att skydda och 

bevara statusen i akvatiska ekosystem och främja en hållbar vattenanvändning. I direktivet 

fastställs regler för att stoppa försämringen av medlemsländernas vattenförekomster samt att 

uppnå “god status” i dessa senast år 2021. Vattendirektivet upptogs i svensk lagstiftning år 

2004 i Miljöbalken kap 5 och i vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Lagstiftningen 

omfattar kartläggning, mål, åtgärder och övervakning av vattenförekomster och i Sverige är 

det Vattenmyndigheten som är den ansvariga myndigheten som ska samordna detta arbete. 

Landet är uppdelat i fem vattendistrikt och en länsstyrelse i varje vattendistrikt är utsedd att 

vara vattenmyndighet (Vattenmyndigheterna, 2021b). 

 

2008 verkställdes EU-direktiv 2008/105/EG vilket fastställer MKN för 33 prioriterade ämnen 

och 8 andra föreningar. Dessa MKN uppdaterades med direktiv 2013/39/EU. Detta för att 

övervaka den kemiska statusen i ytvattenförekomster genom att fastslå en gräns för den årliga, 

genomsnittliga koncentrationen av ett ämne samt den högsta tillåtna koncentrationen av ämnet 

vid varje enskild mätning.  

 

2.2 Nationella miljökvalitetsmål 

1999 antogs de 15 första av Sveriges nationella miljökvalitetsmål av Sveriges riksdag, vilka 

sedan kompletterades 2005 med mål 16 rörande biologisk mångfald. Dessa miljökvalitetsmål 

har sedan dess utgjort grunden för den nationella miljöpolitiken och syftar till att belysa den 

ekologiska dimensionen i hållbar utveckling samt vara vägledande för samhällets arbete med 

miljöfrågor (Naturvårdsverket, 2020a). Miljömål som berörs i detta examensarbete är bland 

annat ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen övergödning”, ”Myllrande våtmarker” och 

”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.      

 

2.3 Miljökvalitetsnormer (MKN) 

MKN för vatten är bestämmelser gällande kraven på kvalitén i vattnet som ska uppnås vid en 

viss tidpunkt (VISS-Hjälp, 2021c) och regleras i MB (SFS 1998:808) 5 kap. MKN bestäms 

för specifika vattenförekomster som alla Sveriges större vatten är uppdelade i och 

klassificeras med avseende på kemisk och ekologisk status (VISS, 2018). Utifrån den givna 

statusen anges en MKN för respektive vattenförekomst och denna lägger sedan grunden för 

bedömningen av vilka krav som ska ställas på den vattenförekomsten (Vattenmyndigheterna, 

2021a). Hur MKN ska fastställas regleras i Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) under 

tredje och fjärde kapitlet (VISS-Hjälp, 2021c). Myndigheter och kommuner ansvarar för att 

MKN följs, och får ej tillåta att verksamheter i tillrinningsområdet ger upphov till ökade 

föroreningar som gör att vattenmiljön försämras, eller äventyrar möjligheten att uppnå den 

status vattnet ska ha enligt rådande MKN (MB (1998:808) 5 kap §3-4).  
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Ekologisk status sammanvägs via flera biologiska, fysikaliska, kemiska och hydrologiska 

parametrar, t.ex. turbiditet, pH och näringsämnen. Ekologisk status klassificeras i fem klasser; 

Hög, God, Måttlig, Otillfredsställande och Dålig status (VISS-Hjälp, 2021a). Kemisk status 

bedöms genom mätningar av miljögifter och föroreningar vilka jämförs med gränsvärdena 

fastslagna i EUs vattendirektiv (specificeras i HVMFS 2013:19). Statusen kan klassas som 

God eller Uppnår ej god status (VISS-Hjälp, 2021b).   

 

 

  



5 

 

3 Föroreningar i dagvatten 

3.1 Definition och förekomst 

Dagvatten definieras enligt Svenskt Vatten (2016) som ytligt avrinnande regn- och 

smältvatten från framförallt hårdgjorda ytor. Den ökande urbaniseringen i våra städer leder till 

en högre andel hårdgjorda ytor, vilket ökar andelen ytavrinning i förhållande till 

markinfiltrationen. Detta genererar snabbare avrinning och större flödesvolymer som ökar 

risken för översvämningar. De höga hastigheterna på vattenavrinningen sveper med sig 

föroreningar och sediment från ytorna det flödar över vilka flödar till recipienten, ofta utan 

rening (Butler et al., 2018).  

 

Föroreningssammansättningen i dagvatten varierar kraftigt mellan olika typer av 

markanvändningar som det avrinnande vattnet kommer i kontakt med (Butler et al., 2018). 

Exempel på källor till föroreningar är fordon, vägbeläggning, byggmaterial, gödsel och 

bekämpningsmedel för växtlighet, som alla varierar i sin föroreningssammansättning och 

tillsammans skapar en komplex blandning av metaller, närsalter och organiska föreningar 

(Viklander et al., 2019).  

 

Olika ytor genererar olika volymer av avrinning beroende på hur hårdgjorda de är. 

Avrinningskoefficienten (φ) är ett mått på den maximala andelen av ett avrinningsområde 

som kan bidra till avrinningen, och används som parameter i Rationella metoden (Svenskt 

Vatten, 2016). Den Rationella metoden är en ekvation för att uppskatta volymen av det 

avrinnande vattnet från ett område och presenteras nedanför i Ekvation 1. 

 
𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜑 ∙ 𝑖 ∙ 𝑘𝑓 Ekv.1  

där 

qdim = dimensionerande flöde (l/s) 

A = avrinningsområdets area (ha) 

φ = avrinningskoefficient 

i = dimensionerande nederbördsintensitet (l/s∙ha) 

kf = klimatfaktor 

 

För miljöpåverkan från ett område ska kunna bedömas är det viktigt att känna till dagvattnets 

föroreningshalter. Dagvattnets föroreningssammansättning varierar kraftigt beroende på 

nederbördssituation. Regn med hög intensitet genererar i regel höga föroreningshalter, i 

jämförelse mot ett lågintensivt regn (Malmqvist et al., 1994). Det finns även skillnader under 

en och samma regnhändelse, då en större andel av föroreningarna sveps med i början av ett 

avrinningstillfälle som en första smutspuls, vanligt benämnt som ”first flush” (Butler et al., 

2018). Föroreningsinnehållet i dagvatten kan också variera kraftigt mellan årstider, kopplat till 

t.ex. partiklar från dubbdäck, nedbrytning av löv och gödsling av gräsytor. 

 

Avrinning på naturmark kan bland annat föra med sig sediment, näringsämnen och 

bekämpningsmedel till närliggande vattendrag och detta kan utgöra en stor del av den totala 

föroreningsbelastningen på en recipient (Ritter & Shirmohammadi, 2000). Direkt 

ytvattenavrinning på naturmark inträffar först då marken är vattenmättad och 

infiltrationskapaciteten överskrids (Jordbruksverket, 2008).  
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Genom att använda medelvärdet för ett föroreningsämnes koncentration under ett 

nederbördstillfälle, så kallad standardkoncentrationen, för en specifik markanvändning kan en 

uppskattning av föroreningsbelastningen göras (Butler et al., 2018). Dessa halter uttrycks ofta 

på årsbasis. Utifrån årsmedelnederbörd och lokala volymavrinningskoefficienter genereras en 

uppskattning av den förväntade avrinningsvolymen och vidare en total föroreningsmängd. 

Denna metod ger användbara uppskattningar för kumulativa effekter i recipienter (Viklander 

et al., 2019).  

 

3.2 Dagvattenhantering 

Ökad urbanisering och förtätning av städer ökar risken för större och mer frekvent 

återkommande översvämningar på grund av överbelastade ledningssystem (Eigenbrod et al., 

2011). Traditionellt har dagvatten hanterats och transporterats i olika typer av ledningssystem. 

Den rekommenderade utformningen av ledningssystem är ett duplikatsystem, där spill- och 

dagvatten leds i två separata rörledningssystem. I kombinerade system blandas dagvatten med 

spill- och dräneringsvatten och detta var det dominerade systemet fram till 1950-talet. År 

2016 bestod fortfarande Sveriges avloppssystem till 13 % av kombinerade ledningar (Svenskt 

Vatten, 2016). Dessa system kan orsaka stora problem med översvämningar och 

föroreningsutsläpp till recipienten, då stora volymer obehandlat vatten bräddas direkt till 

recipienten vid större regnhändelser.  

 

För att klara av utsläppskrav på föroreningar till recipienter och samtidigt skydda samhällen 

och bebyggelse från skador på grund av översvämningar krävs att hållbar dagvattenhantering 

implementeras (Svenskt Vatten, 2016). Med hållbar dagvattenhantering menas att 

förutsättningar skapas i samhället för att efterlikna naturens naturliga system att hantera 

nederbörd, med t.ex. ökad infiltration, trög avrinning samt stor flödeskapacitet vid 

extremsituationer. Exempel på anläggningar är gröna avvattningsstråk, gröna tak, 

dagvattendammar och våtmarker. Gemensamt för hållbara dagvattenlösningar är att de skapar 

en trög vattenavledning vilket ger ökade möjligheter för bättre föroreningsreduktion då 

partiklar ges tid att sedimentera, samt agerar som en flödesutjämnare (Svenskt Vatten, 2016). 

Dessa lösningar kan också bidra med ökad biodiversitet, reduktion av luftföroreningar och 

ökade rekreationsvärden.   

 

3.3 Föroreningar  

I följande delkapitel presenteras en översikt av näringsämnena fosfor och kväve samt ett urval 

av vanligt förekommande tungmetaller i dagvatten, vilka är de ämnena som denna rapport 

fokuserar på. Effekterna av respektive ämne varierar med parametrar som koncentration, pH 

och temperatur i recipienten (Viklander et al., 2019).  

 Näringsämnen 

Näringsämnena kväve och fosfor förekommer naturligt i den omgivande miljön både i luft 

och mark, men kan på grund av mänskliga aktiviteter som t.ex. gödsling eller förbränning av 

fossila bränslen öka i koncentration. Viktiga källor för näringsämnen i dagvatten är vägar, 

gödsling av gräsmattor och parkmark, och löv och växtdelar. Atmosfärisk deposition från 

trafik och industrier påverkar också med föroreningstillförsel till recipienten, specifikt vad 
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gäller kväve (Viklander et al., 2019). Näringsämnena transporteras via dagvattnet till 

närliggande vattendrag och kan orsaka flertalet miljöproblem i dessa miljöer. 

 

Ytavrinning från naturmark till närliggande recipienter bidrar också med en stor påverkan på 

mängden näringsämnen i recipienten. Naturvårdsverket (2020b) presenterar att dagvatten 

bidrar mycket lite till den totala belastningen av kväve och fosfor i Sveriges vattendrag, och 

att jordbruksmark och skogsmark är de största källorna för utsläpp av näringsämnen. För de 

södra distrikten, där Skåne ingår, som kartlades av Naturvårdsverket (2020b) stod 

jordbruksmarken för 40–60 % av den totala kvävebelastningen, och 50–60 % av den totala 

fosforbelastningen på områdets sjöar och vattendrag.  

 

Den påverkan näringsämnen har på vattendraget utgör ett stort problem för den akvatiska 

miljön då näringsämnena ökar tillväxten av primärproducenter som exempelvis alger och 

rotade vattenväxter. Dessutom kan övergödning leda till stora förändringar i ett ekosystems 

biodiversitet och produktivitet. Exempelvis kan försämringar ske genom ändringar i 

näringsvävsstrukturer och förändringar i habitat, och därigenom leda till en förlust av arter 

samt en förändring i artsammansättningen av alger till ökad andel blågröna alger (Chambers 

et al., 1997).  

 

Olika miljöer uppvisar skillnader i vilket av ämnena fosfor eller kväve som är det 

tillväxtbegränsande näringsämnet (Chambers et al., 1997). I sötvatten är fosfor ofta det 

begränsande näringsämnet, och speciellt vid sjöar som utsätts för punktutsläpp av 

avloppsvatten styr ofta tillgången på fosfor tillväxten av alger och primärproducenter 

(Schindler et al., 2008; Viklander et al., 2019). I marina miljöer däremot, styr ofta tillgången 

till kväve primärproduktionen i näringskedjan (Chambers et al., 1997). Vattendrag från 

ekosystem mättade på kväve och som mynnar ut i havet kan därför bidra till eutrofiering av 

kustnära miljöer.  
 

Kväve 

Kvävets kretslopp innefattar föreningarna ammonium (NH4
+), nitrat (NO3

-) och nitrit (NO2
-) 

som är lösta i vatten, samt lustgas (N2O) och kvävgas (N2) som förekommer i gasform, se 

Figur 1.  

 
Figur 1. Schematisk förenklad bild över kvävets kretslopp. Bild inspirerad av Stein & Klotz 

(2016). 
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Nitrat och ammonium är biotillgängligt kväve vilket gör att det kan tillgodogöras av växter. 

Via växtupptag (assimilation), sedimentation och denitrifikation kan det lösta kvävet i vattnet 

reduceras. Nitrifikation, där ammonium oxideras till nitrat i aeroba miljöer, och 

denitrifikation, där nitrat omvandlas till kvävgas, sker via mikrobiella processer (Stein & 

Klotz, 2016).  

 

Denitirifikation är en anaerob process som är ett centralt reningssteg för kvävereduktion i 

vatten, speciellt i områden med stor andel jordbrukslandskap där nitrat är den dominerande 

kväveformen. Denitrifikationsprocessen regleras av temperatur, uppehållstid och 

näringsbelastning (Persson, 1997).  

 

Fosfor 

Fosfor uppträder i olika former i vatten, både som löst och partikulär fosfor, samt organisk 

och oorganisk fosfor. Av dessa former är endast den lösta, oorganiska fosforn, även kallad 

fosfat (PO4
3-), tillgänglig för växtupptag och bakterier (Mitsch & Gosselink, 2007). De övriga 

formerna binder bland annat till olika komplex, vilka beror på de lokala förutsättningarna i 

vattendraget, t.ex. pH och olika halter av mineral. Fosfor är biotillgängligt vid neutrala till 

måttligt sura förhållanden (Mitsch & Gosselink, 2007).  

 

Sedimentation är den dominerande avskiljningsprocessen för fosfor ur dagvatten, och därför 

är det mest effektivt att designa reningsanläggningen med utgångspunkt för effektiv 

sedimentering, istället för växtupptag (Jordbruksverket, 2004).  

 

 Tungmetaller 

Tungmetaller är en grupp av metalliska grundämnen som har en relativt hög densitet som 

varierar mellan 3,5–7 g/cm3. Dessutom är de giftiga vid låga koncentrationer. Exempel på 

dessa ämnen är koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), arsenik (As), bly (Pb) och 

nickel (Ni). Termen tungmetaller används ofta för att beskriva särskilt miljöfarliga 

föroreningar. Metaller utgör en miljömässig och hälsomässig risk då ämnena inte bryts ner 

samt bioackumuleras i levande organismer. De olika ämnena har en stor variation i kemiska 

egenskaper, toxicitet och förekomst i olika miljöer (Gautam et al., 2014).   

 

Metaller tillförs till dagvatten både via naturliga och antropogena källor som trafik, 

byggnadsytor och industrier. Det finns en stor mängd tillgänglig data för framför allt ämnena 

Cu och Zn i dagvatten vilket gör att dessa metaller ofta används som mått på vattenkvalitet 

och vid utformning av dagvattenanläggningar (Larm & Alm, 2014). 

 

 Gränsvärden i ytvattenförekomster 

Recipientgränsvärden och recipientriktvärden utgör grunden för beräkning av acceptabel 

belastning på recipienten, samt vilket reningsbehov som krävs för att uppnå dessa värden i 

enlighet med Vattendirektivet. Acceptabel belastning avser hur stor årlig föroreningstransport 

som kan ske till vattendraget utan att gräns- och riktvärdena överskrids. 

 

Kemisk ytvattenstatus 

Grunden för klassificering av kemisk ytvattenstatus utgörs av gränsvärden för de prioriterade 

ämnen som är fastställda i Vattendirektivet. Dessa gränsvärden regleras på EU-nivå genom 

vattendirektivet och är implementerade och regleras i föreskrifter från Havs- och 
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vattenmyndigheten (HVMFS 2019:25, 2019). God kemisk ytvattenstatus uppnås ej om 

gränsvärdena överskrids. Det finns vissa gränsvärden som gäller för ämnen förekommande i 

vattnet, medan andra avser gränser för biota eller sediment. Dessa användas som ett 

komplement till värdena som gäller i ytvattnet vid klassificering av statusen.  
 

Gränsvärdena för metaller avser upplöst koncentration, dvs. den koncentration som erhållits 

efter filtrering av vattenprovet. För metallerna bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn) och nickel 

(Ni) avses biotillgänglig halt, dvs. den del av den lösta halten som beräknas tas upp av 

vattenlevande organismer (HVMFS 2019:25). I Tabell 1 presenteras recipientgränsvärden för 

ett urval av tungmetaller för kemisk ytvattenstatus i ytvattenförekomster.  

Tabell 1. Recipientgränsvärden för kemisk status i ytvattenförekomster för ett urval av ämnen 

angivna i µg/l. Halterna är uttryckta som ett medelvärde på årsnivå. Biotillgänglig halt 

beskriver den del av den lösta halten som tas upp av vattenlevande organismer (HVMFS 

2019:25). 

Pb 1 Cu 1 Zn 1 Cd 2 Cr 2 Ni 1 As 2 

1,2 0,5 5,5 0,08 3,4 4,0 0,5 

1. Avser biotillgänglig halt  

2. Avser löst halt  

Gränsvärdena i vatten för arsenik (As) och zink (Zn) är framtagna med en metod som tar 

hänsyn till naturliga bakgrundskoncentrationer från t.ex. omgivande geologi. 

Bakgrundskoncentrationen ska därför subtraheras från uppmätt koncentration före jämförelse 

mot gränsvärdet (HVMFS 2019:25).  

 

Ekologisk ytvattenstatus 

Ekologisk ytvattenstatus bestäms utifrån ett sammanvägt resultat från parametrarna rörande 

de biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska bedömningsgrunderna i HVMFS 

2019:25. För bedömningsparametern för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer ingår 

näringsämnen i vattendrag, och dessa ska i normalfallet klassificeras genom parametern 

totalfosfor (tot-P) (HVMFS 2019:25). Klassificeringen görs i två steg: 

 

1) Först räknas ett referensvärde för totalfosfor (ref-P) fram i enlighet med föreskrifter från 

(HVMFS 2013:19). Detta görs med Ekvation 2 nedan. 

𝑙𝑜𝑔(𝑟𝑒𝑓 − 𝑃) = 

1,533 + 0,24 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑎∗ ∗ 𝑀𝑔∗) + 0,301 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝐴𝑏𝑠𝐹) − 0,012√ℎö𝑗𝑑  Ekv.2 

 

där 

Ca*Mg* =icke-marina baskatjoner (mekv/l). Se ekvation 3. 

AbsF = absorbans mätt vid 420 nm i 5 cm kuvett 

höjd = provtagningspunktens höjd över havet 

 

Icke-marina baskatjoner beräknas enligt Ekvation 3, med alla koncentrationer i (mekv/l). 

 

 𝐶𝑎∗𝑀𝑔∗ = 𝐶𝑎 + 𝑀𝑔 − 0,235 ∗ 𝐶𝑙 Ekv.3  
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Om det inte finns uppmätta halter av baskatjoner och kloridjoner i ytvattenförekomsten 

används istället Ekvation 4: 

 log(𝑟𝑒𝑓 − 𝑃) = 1,38 + 0,24 ∗ log(𝐴𝑏𝑠𝐹) − 0,0143√ℎö𝑗𝑑 Ekv.4  

 

I de fall då ytvattenförekomsten har mer än 10 % jordbruksmark i tillrinningsområdet 

beräknas referensvärdet (ref-Pjo) med Ekvation 5. 

 

 𝑟𝑒𝑓 − 𝑃𝑗𝑜 =
(𝑃𝑗𝑜 ∗ 𝐴𝑗𝑜 ∗ 0,5 + 𝑟𝑒𝑓 − 𝑃 ∗ (100 − 𝐴𝑗𝑜))

100
 Ekv.5  

där 

ref-Pjo = gränsvärdet för avrinningsområde med mer än 10 % jordbruksmark i 

tillrinningsområdet. 

Ajo = andel jordbruksmark (%) i tillrinningsomårdet 

ref-P = gränsvärdet för ”icke-jordbruksmark” enligt Ekvation 2 eller 4. 

 

Referensvärdet för jordbruksdominerad mark (ref-Pjo) är relaterat till områdets dominerande 

jordarter och dess utlakningsregion. Värdet beräknas därför för varje delavrinningsområde för 

respektive vattenförekomst (HVMFS 2013:19).  

 

2) I andra steget beräknas EK-värdet (ekologiska kvalitetskvoten) för fosfor enligt följande 

formel:  

 𝐸𝐾 =
𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑟𝑒𝑓 − 𝑃 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑓 − 𝑃𝑗𝑜

𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡 − 𝑃
 Ekv.6  

 

EK-värdet som erhålls jämförs med klassgränserna i Tabell 2 och kvalitetsfaktorn P får en 

klassificering.  

 

Tabell 2. Statusklassificering av totalfosfor (tot-P) i vattendrag. 

Status EK-värde 

Hög 0,7≤EK 

God 0,5≤EK <0,7 

Måttlig 0,3≤EK <0,5 

Otillfredsställande 0,2≤EK <0,3 

Dålig EK <0,2 

 

För att göra en bedömning av kvävehalterna (N) i sjöar och vattendrag kan recipientriktvärdet 

1250 µg/l (Naturvårdsverket, 1999) appliceras. Detta avser den undre gränsen för höga halter 

av kväve som ger negativa biologiska effekter. 
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4 Näringsläckage från jordbruksmark och åtgärder 

En betydande källa till höga halter av näringsämnen i Sveriges vattendrag är markavrinning 

och dräneringsvatten från jordbruksmark. Att styra markfuktigheten i åkermarken är en helt 

avgörande faktor för att kunna bedriva ett aktivt jordbruk. Dräneringssystem anslutna till 

jordbruksmark har direkta effekter på fördelningen av nederbördsöverskott mellan 

ytvattenavrinning och markvattenflöde (Wesström et al., 2017). Om den största delen av 

avrinningen sker genom dränering ökar koncentrationerna av lättrörliga ämnen, exempelvis 

nitrat och vissa salter. Om istället ytavrinning dominerar tenderar de största koncentrationerna 

av föroreningar att vara fosfor, organiskt kväve, sediment och föroreningar bundna till dessa 

samt vissa bekämpningsmedel och metaller (Wesström et al., 2017). 

 

Hur de lokala förutsättningarna och miljöerna ser ut, samt hur jordbruket bedrivs har stor 

påverkan på hur mycket näringsämnen som lakas ur marken och slutligen hamnar i 

recipienten. Parametrar som t.ex. berörda jordarter, topografi och grundvattennivå påverkar 

förlusterna av näringsämnen tillsammans med typ av grödor och tidpunkt på året de sås, typ 

av gödsel och gödseltid på året, syresättning i jordprofilen, utformning och skötsel av 

dräneringssystemet m.m. Erosion av sediment kan stå för en stor procentandel av den totala 

transporten av näringsämnen till ett vattendrag, då de kan innehålla stora mängder 

partikelbundna föroreningar som förs med i vattnet. Enligt Bergström et al. (2007) kan 40–90 

% den totala transporten av fosfor i ett vattendrag hänföras till eroderat material, med stora 

regionala skillnader mellan t.ex. jordarter, dräneringsförhållanden och vattenföringen i 

vattendraget.  

 

Vid åtgärder för att minska förlusten av näringsämnen från åkermark är det viktigt att fastslå 

om det är fosfor eller kväve som är i störst behov av reducering, eftersom ämnena har olika 

dominerande reningsprocesser (Wesström et al., 2017). Förlust av kväve sker bland annat via 

transport av överskottsvatten med löst nitrat till grundvatten och närliggande vattendrag. Det 

sker också via denitrifikation i jordprofilen. Risken för förlust av fosfor från åkermark är 

starkt beroende av nederbörd och jordart, där det t.ex. sker större fosforförluster från lerjordar 

som har mindre infiltrationsförmåga och genererar högre ytavrinning (Jordbruksverket, 2008). 

 

Det finns flertalet åtgärder att implementera för att reducera läckage av näringsämnen till 

recipienten, förbättra vattenkvalitet och gynna vattenmiljön. Dräneringssystemets utformning 

och skötsel har en avgörande effekt på vattenvolymerna och föroreningsinnehållet i vattnet 

som lämnar området (Evans et al., 1995). Med reglerbar dränering hålls grundvattennivån på 

en så hög nivå som möjligt för att samtidigt kunna odla, vilket leder till mindre avvattning och 

därmed mindre förluster via urlakning av främst lösta kväveföreningar. Fosforförlusterna kan 

minska då flödestopparna minskar, men då anaeroba markförhållanden kan uppstå av den 

höga grundvattennivån riskerar den lösta och reaktiva fosforn att öka (Jordbruksverket, 2008).  

 

En annan åtgärd är skyddszoner vilka kan anläggas för att reducera ytavrinningen från 

åkermark direkt till vattendraget och istället låta vattnet infiltrera genom skyddszonen. 

Därigenom reduceras näringsinnehållet i vattnet innan det når vattendraget. Dessa zoner är 

mellan 6-20 meter breda, minskar risken för erosion och kan användas som svämplan vid 

höga vattenflöden (Jordbruksverket, 2008). Hur stor effekt skyddszonerna ger för 

näringsreduktionen är dock beroende av hur stor del av vattnet som avvattnas med ytavrinning 

kontra dräneras (Wesström et al., 2017). I Sverige beräknas skyddzoner reducera 
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fosforförluster via ytavrinning med 50 %, förutsatt att de är anlagda i områden där ytavrinning 

förekommer (Kronvang et al., 2005). 

 

Tvåstegsdiken och plantering av vegetation är två åtgärder för att minska risken för erosion i 

vattendraget (Jordbruksverket, 2008). Ett meandrande vattendrag reducerar flödeshastigheten 

och bidrar till att främja sedimentation samt skapar livsmiljöer för flertalet växter och djur 

(Eigenbrod et al., 2011). Fosfordammar, våtmarker och dammar är andra exempel på 

reningsåtgärder, vilka presenteras närmare i kapitel 5.3. Jordbruksfokuserade åtgärder är 

bland annat anpassad gödsling vid optimal tidpunkt på året, växtplatsanpassad odling med 

t.ex. fånggrödor, höst-och vintersådd och minskad markpackning (Jordbruksverket, 2008).  
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5 Våtmarker och dammar 

Våtmarker och dammar är två typer av reningsanläggningar som är vanligt förekommande 

lösningar i Sverige vid arbete med hållbar dagvattenhantering. Detta examensarbete har 

fokuserat på reduktion av näringsämnena fosfor och kväve, som ofta utgör problemämnen i 

jordbrukslandskap, samt vanligt förekommande metaller i dagvatten, nämnda i kap 1.2. 

 

Flertalet olika typer av anläggningar för rening och flödesreglering av dagvatten förekommer, 

och dessa kan utformas för mängder av olika syften och situationer. Det behöver alltid göras 

en avvägning och prioritering mellan olika syften och krav inför utformningen av 

dagvattenanläggningar, exempelvis rörande vattenrening, flödesutjämning, rekreationsvärde 

och biodiversitet. Anläggningen behöver också byggas utifrån de platsspecifika förhållandena, 

exempelvis lokala markförhållanden, grundvattennivåer, föroreningsbelastning i vattnet, 

tillgänglig area, topografi samt dimensionerande flöde (Larm, 2019). I detta kapitel följer en 

presentation av våtmarker och dammars funktion och utformning samt deras reningsprocesser.  

 

5.1 Definition och funktion 

Skillnaden mellan dammar och våtmarker är inte entydigt definierad i litteraturen. Begreppen 

överlappar varandra i både funktion, syfte och utseende och används olika mellan olika 

vetenskapliga discipliner och branscher (Persson, 1997).  

 

Dammar är generellt en relativt liten, öppen sedimentationsanläggning som kan anläggas med 

syftet att både rena och flödesreglera. Dammar som tar emot dagvatten benämns 

dagvattendammar, och om anläggningen har en permanent vattenyta används ibland 

benämningen våt dagvattendamm. Dammar är något djupare anläggningar än våtmarker, och 

deras primära reningsprocess är sedimentation. Växtligheten är ofta begränsad till dammens 

sidor på grund av vattendjupet i anläggningen (Persson, 1997; Larm, 2019).  

 

Våtmark kan i vissa sammanhang betraktas som ett samlingsnamn för fuktiga och våta 

marktyper eller marktyper som består av en vegetationstäkt vattenyta, t.ex. mossar och kärr 

(Persson, 1997; Mitsch & Gosselink, 2007). Denna rapport kommer istället att fokusera på 

anlagda, eller artificiella, våtmarker som designas med syftet att fördröja och rena det 

inkommande vattnet från primärt näringsämnen. Anlagda våtmarker (i fortsättningen endast 

benämnt våtmark) är generellt grunda dagvattensystem med varierande djup, en stor, utbredd 

växtlighet där reningen sker både genom sedimentation, men också genom en kombination av 

biologiska och kemiska processer, genererat av den utbredda växtligheten. Den utbredda 

växtligheten ger ofta en större biologisk mångfald i våtmarker än i dammar (Persson, 1997; 

Larm, 2019; Greenway, 2004). Beroende på syftet med anläggningen kan dammar 

konstrueras med våtmarkszoner för att öka reningsförmågan, och samtidigt är dammar ofta 

delkomponenter i en våtmark (Persson et al., 1999). Ett sätt att uttrycka överlappet mellan 

anläggningarna är att en damm alltid är en typ av våtmark, men våtmark är inte alltid en typ 

av damm (Persson, 1997). 

 

Våtmarker och dammar tillhandahåller inte endast flödesreglering och föroreningsreduktion, 

utan även andra ekosystemtjänster såsom främjande av biologisk mångfald och 

rekreationsvärden. Vid utformning av anläggningarna kan dessa olika syften och värden 

krocka med varandra, och en prioritering av vilket värde man anser vara viktigast behöver 
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göras under hela planerings-, utrednings- och dimensioneringsprocessen (Larm & Blecken, 

2019). 

5.2 Reningsprocesser 

Reduktionsprocesserna av föroreningar i vårmarker och dammar är komplexa och dynamiska 

och består av många variabler (Lee et al., 2009). Reningsmekanismerna är samma för de båda 

anläggningstyperna på grund av likheterna i deras utformning och varierar i stället i vilken 

process som är den dominerande. De mest betydande reningsprocesserna som bidrar till 

föroreningsreduktion i dammar och våtmarker är sedimentation, denitrifikation och 

växtupptag (Persson, 1997).  

 

 Sedimentation 

Sedimentation är den viktigaste reningsprocessen i dammar och våtmarker, där partiklar och 

partikelbundna föreningar sjunker till botten. Effektiviteten av sedimentationen i 

anläggningen avgörs av flera parametrar, t.ex. flödeshastighet, uppehållstid i anläggningen 

och partikelstorleksdistributionen för det inkommande vattnet. Höga flödeshastigheter riskerar 

att virvla upp sedimenterat material varvid föroreningarna frigörs igen (Persson, 1997). 

Genom att sprida ut vattnet över en stor yta bromsas flödeshastigheten upp, och 

uppehållstiden ökar. Processerna för sedimentation och upptag är ofta långsamma eller inte 

aktiva om inte de omgivande abiotiska förhållandena är lämpliga (Dotro et al., 2017), vilket 

gör uppehållstiden till den största och avgörande faktorn för effektiv rening av fosfor. Ett sätt 

att uppnå hög reningseffektivitet är att designa dammen eller våtmarken med ett stort 

längd:bredd-förhållande (Troitsky et al., 2019).Vegetation bidrar också till reduktion av 

strömningshastigheten. Växterna distribuerar flödet, reducerar turbulens och möjliggör 

sedimentation av fina partiklar (Greenway, 2004). Ett varierat djup är ytterligare ett sätt att 

minska strömningshastigheten, öka uppehållstiden och samtidigt skapa livsmiljöer för olika 

typer av vattenväxter (Mitsch & Gosselink, 2007). 

 

För att förutsättningarna för sedimentation ska bli optimala är det viktigt att utforma dammen 

eller våtmarken så att sedimentation gynnas. När det inkommande vattnet har en hög 

föroreningshalt rekommenderas att anlägga en djuphåla vid inloppet där de grövsta 

fraktionerna av de partikelbundna föroreningarna kan sedimentera. Detta underlättar också 

skötseln av anläggningen, då bortförsel av sedimenterat material kan koncentreras dit och 

behovet av rensning av sediment i resen av anläggningen minskar (Larm, 2019). 

 

I de flesta akvatiska system är partikelbunden fosfor den dominerande formen fosfor 

förekommer i, vilket gör sedimentation till en av de viktigaste reningsprocesserna för fosfor 

(Troitsky et al., 2019). Även för tungmetaller, som också i stor utsträckning förekommer 

bundet till partiklar, är sedimentation den primära reningsprocessen (Persson, 1997).  

 

 Denitrifikation 

För natur- och spillvatten är den mest betydelsefulla reningsprocessen denitrifikation på grund 

av de höga nitratkoncentrationerna i dessa vatten (Persson, 1997). Under denna process 

omvandlar bakterier nitrat och nitrit via lustgas till atmosfärisk kvävgas, se Figur 1. 

Denitirifikationen är som mest effektiv med stor tillgång till nitrat och under anoxiska 

förhållanden (Dotro et al., 2017). Lee et al. (2009) fastslog att denitrifikation utgör mellan 

60–95 % av den totala kvävereduktionen från anlagda våtmarker, och resten av reduktionen 
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utgörs av sedimentation och växtupptag. Denitrifikationsprocessens effektivitet regleras av de 

lokala förhållandena av bland annat temperatur, näringsbelastning och uppehållstid, det 

sistnämnda då längre tid ger bakterierna större chans att reducera nivåerna av näringsämnen 

(Persson, 1997).  

 

 Växtupptag 

Växtupptag av fosfor och kväve sker under vegetationssäsongen då makrofyter tar upp 

inorganiskt fosfor i form av PO4
3-, samt kväve i form av NH4

+ och NO3
-, och omvandlar det 

till organisk form (Lee et al., 2009; Mitsch & Gosselink, 2007). Näringsämnena lagrade i 

biomassan kan skördas av människor, konsumeras av djur eller sedimentera vilket medför att 

ämnena återförs till vattnet om de inte avlägsnas. Årlig skörd av biomassan medför inte bara 

fördelar i form av fosfor- och kvävereducering i vattendraget, utan skapar också ett kostsamt 

underhåll och kan skapa störning för denitrifikationsbakterierna som nyttjar vegetationen som 

kolkälla (Persson, 1997). Växtligheten i en våtmark fyller även andra syften, såsom 

erosionsskydd, minskad flödeshastighet, habitat till växter och djur samt rekreationella 

värden. Upptaget av kväve påverkas också av bland annat pH, temperatur, solljus, tillgång på 

andra näringsämnen och mineraler samt vattennivå (Troitsky et al., 2019). Vegetationen står 

även för ett visst upptag och bioaccumulering av metaller (Greenway, 2004). 

 

 Förväntad reningseffekt i dammar och våtmarker 

En anläggnings reningseffekt avgörs av dess platsspecifika förutsättningar som anläggningens 

utformning, inloppshalt, reglervolym (volymkapacitet av dagvatten, utöver den permanenta 

vattenvolymen) och placering i landskapet. Detta gör det svårt att sammanställa generella 

reningseffekter för olika ämnen i dammar och våtmarker då de varierar kraftigt. 

StormTacWeb databas är en databas som bland annat sammanställer reningseffekter för olika 

ämnen i olika reningsanläggningar för dagvatten utifrån flertalet fallstudier. För att få en 

uppfattning om hur stor variationen i rening är för olika ämnen presenteras i Tabell 3 och 4 

sammanställningen av i StormTac Web (2021a) inkluderade fallstudier för dammar respektive 

våtmarker.  

 

Variationskoefficienten (CV) är en klassificering av osäkerhet som baseras på antalet och 

variationen av data, där röd färg representerar låg säkerhet, gul medelhög säkerhet och grön 

hög säkerhet (StormTac Web, 2021b).  
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Tabell 3. Reningseffekter för olika ämnen i våta dammar sammanvägt från flertalet fallstudier, 

med redovisade osäkerheter och standardavvikelser (StormTac Web, 2021a). 

Våt damm          

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni As 

Variations- 

koefficient, CV 
3,07 1,12 0,74 0,96 0,67 1,49 0,44 0,86 19,68 

Antal inkluderade 

fallstudier 
75 46 60 60 68 40 21 19 5 

Reningseffekt  

medianvärde (%) 
52,9 34,0 70,0 52,5 63,5 45,7 64,7 38,0 3,0 

Reningseffekt  

medelvärde (%) 
33,1 28,1 58,9 44,6 53,8 38,0 57,8 34,0 3,1 

Standardavvikelse 101,8 31,5 43,7 42,8 36,1 56,4 25,4 29,2 62,0 

Standardfel 11,8 4,6 5,6 5,5 4,4 8,9 5,5 6,7 27,7 

Relativt 

standardfel 
35,5 16,5 9,6 12,4 8,1 23,5 9,6 19,7 880,1 

 

Tabell 4. Reningseffekter av olika ämnen i våtmarker sammanvägt från flertalet fallstudier, med 

redovisade osäkerheter och standardavvikelser (StormTac Web, 2021a). 

 

5.3 Utformning av dammar och våtmarker 

Då våtmarker och dammar kan anläggas och utformas för att fylla flera olika syften är det 

viktigt att fastställa syftet och inkorporera detta i designen. En damm som designas med det 

primära syftet att rena dagvatten kan skilja sig i utformning från en damm vars huvudsakliga 

uppgift är att fördröja dagvatten. Reningseffektiviteten i en våtmark eller dagvattendamm 

påverkas av flertalet samverkande parametrar och de behöver därför designas med hänsyn till 

de lokala förutsättningarna för varje anläggning. Viktiga parametrar att ta hänsyn till 

innefattar anläggningens yta i förhållande till arean av det reducerade avrinningsområdet, 

Våtmark         
 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni As 

Variations- 

koefficient, CV 
0,52 -33,99 1,01 1,75 0,72 0,94 0,40 0,61 - 

Antal inkluderade 

fallstudier 
32 23 15 15 17 9 3 3 0 

Reningseffekt  

medianvärde (%) 
46,9 25,0 69,0 40,0 44,0 22,0 57,0 13,5 - 

Reningseffekt  

medelvärde (%) 
43,6 -3,5 49,6 29,6 46,4 41,2 47,3 19,5 - 

Standardavvikelse 22,5 119,6 50,1 51,8 33,5 38,7 18,8 11,8 - 

Standardfel 4,0 24,9 12,9 13,4 8,1 12,9 10,9 6,8 - 

Relativt standardfel 9,2 -708,8 26,1 45,3 17,5 31,3 23,0 35,0 - 
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inloppshalt, oreducerbar utloppshalt, fördröjningsvolym, anläggningsvolym, eventuell 

bräddning, andel växtlighet och den hydrauliska effekten (kopplat till längd:bredd-

förhållandet) (Larm & Blecken, 2019). 

 

Den mest betydande faktorn för anläggningens avskiljningsförmåga är förhållandet mellan 

anläggningens ytarea och arean av det reducerade avrinningsområdet (Larm & Alm, 2014). 

Anläggningarna uppvisar en högre relativ avskiljning vid låga ytbelastningar, men en lägre 

absolut avskiljning. Kväve är i större utsträckning än andra ämnen beroende av ytbelastningen 

(Vikström et al., 2004). De parametrar med störst påverkan utöver areaförhållandet är 

inloppshalten, förhållandet mellan den permanenta vattenvolymen och anläggningens 

reglervolym, samt andel vegetation (Larm & Alm, 2014).  

 

Olika typer av våtmarker och dammar kan definieras utifrån utseende, utformning, funktion 

och placering i landskapet och det finns en uppsjö av olika benämningar. I denna rapport 

kommer anläggningarna dagvattendamm, våtmark, sidodamm och fosfordamm presenteras 

närmare, då dessa är vanligt förekommande reningsanläggningar vid reduktion av 

näringsämnen.  

 

 Dagvattendamm 

Dagvattendammar avser öppna sedimentationsanläggningar med en permanent vattenspegel 

för behandling av stora volymer dagvatten. Dessa anläggningar kräver generellt ett basflöde 

(t.ex. grundvatteninläckage) för att upprätthålla en permanent vattenyta (Larm, 2000a). 

Dagvattendammar återfinns i urbana miljöer där hårdgjorda ytor genererar stor avrinning samt 

stort föroreningsinnehåll från gator, trafik och bebyggelse.  

 

Vid dimensionering av en dagvattendamm med avseende på rening rekommenderas en ytarea 

på 1,5 % (0,7 %-4 %) av avrinningsområdets reducerade area (Larm & Alm, 2014). Den 

absoluta minimumarean på en dagvattendamm rekommenderas till 150-250 m2, detta för att 

kunna anlägga dammen med tillräckliga djup, slänter och längd:bredd-förhållande (Larm, 

2019). Permanent vattendjup i en dagvattendamm rekommenderas i medeltal till 1,2 m (Larm 

& Blecken, 2019). En djuphåla, även kallat för fördamm, rekommenderas att anläggas i 

anslutning till inloppet för att sedimentera grövre kornfraktioner. Detta underlättar också 

skötseln av dammen då de grövre sedimenten ackumuleras snabbare och bortforsling av 

sediment koncentreras till en plats (Larm & Blecken, 2019). Fördammen rekommenderas att 

utgöra 10 % av totalytan (Johnson, 2007).  

 

Dammens hydrauliska effektivitet påverkas av dammens längd:bredd-förhållande, form och 

placering av in- och utlopp, då man vill undvika dödzoner och sprida vattnet över hela 

anläggningen. Ett förhållande på 2:1 – 1:4 rekommenderas, men vid ett så lågt värde som 2:1 

kan åtgärder som öar eller växlighet behöva användas för att öka reningseffekten (Larm & 

Blecken, 2019; Persson et al., 1999). Dammar kan anläggas med våtmarkszoner vilket ökar 

reningen av lösta föroreningsämnen (Larm, 2019).  

 

 Våtmarker 

Den permanenta vattenytan av en våtmark rekommenderas normalt till 3% av det reducerade 

avrinningsområdet, med ett intervall på 1–8%. Högre procentandel genererar generellt högre 

reningseffekt (Larm & Alm, 2014). Det inkommande vattnet bör fördelas över hela 
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våtmarksytan, dvs. våtmarken bör ha en hög hydraulisk effektivitet, och zoner med 

stillastående vatten har en negativ inverkan på reningsförmågan och ska undvikas. Våtmarken 

bör också utformas med utgångspunkt i framtida skötsel, till exempel slåtter av tät växtlighet 

eller utgrävning av sediment. Detta för att reningseffektiviteten ska hållas hög över tid. 

(Jordbruksverket, 2004). Tömningstiden för våtmarkens reglervolym rekommenderas vara 

mellan 12–24 h (Larm & Blecken, 2019). Vidare bör våtmarkerna vara grunda med möjlighet 

att expandera vid höga vattenflöden, för att undvika ursköljning av ackumulerat sediment 

(Jordbruksverket, 2004) (Persson, 1997).   

 

En våtmark bör utformas med zoner med olika djup för att främja olika reningsprocesser. I 

medeltal rekommenderas ett djup på 0,5 m, inkluderat både damm- och våtmarksdelar, där 

grundare växtzoner (våtmarkszoner) ger förutsättningar för olika typer av växtlighet (Larm, 

2019). En variation av växlighet lokaliserade på olika djup minskar också risken för 

kanalisering och zoner med stillastående vatten, vilket båda bör undvikas då de hämnar 

näringsretentionen (Jordbruksverket, 2004). Maxdjupet i våtmarkens djupare partier, 

exempelvis fördammen, rekommenderas till 2 m (Larm, 2000a) men samtidigt minst 1,5 m 

djup för att undvika ursköljning av sediment vid höga flöden (Jordbruksverket, 2004). En 

grund våtmark värms upp snabbare på våren, vilket gynnar denitrifikationen, men riskerar 

också att växa igen relativt snabbt, speciellt vid höga halter av näringsämnen i vattnet, vilket 

kräver mer omfattande skötsel av våtmarken och med det mycket resurser (Jordbruksverket, 

2004). Vegetationen av vattenväxter rekommenderas mellan 50–100 % av ytan (Larm & 

Blecken, 2019).  

 

Skörd och bortförsel av vattenväxter riskerar att minska växlighetens flödesdämpande 

funktion, vilket leder till ökad resuspension. Det avlägsnar också biofilmen på växterna vilken 

denitirifikaitonsbakterierna är beroende av. Om anläggningens fokus är att avlägsna kväve bör 

det alltså ske så lite skötsel som möjligt, eftersom den viktigaste reningsprocessen är 

denitrifikation. För fosforretention däremot krävs det ett regelbundet underhållsarbete med att 

skörda och forsla bort växternas biomassa, annars återförs ämnena till vattnet när växterna 

bryts ner (Jordbruksverket, 2004). I grunda våtmarker som tar emot vatten med hög 

föroreningsbelastning kommer man på sikt att behöva forsla bort sediment som har ansamlats, 

så att inte våtmarken förlorar sin reningseffekt. Detta medför dock negativa konsekvenser för 

denitrifikationsprocessen (Jordbruksverket, 2004).  

 

När det gäller utformning av våtmarker i ett odlingslandskap som har som huvudsyfte att 

reducera vattnets näringsinnehåll, är vissa parametrar särskilt viktiga. Den viktigaste 

förutsättningen för en effektiv rening av näringsämnen i våtmarker är att belastningen och 

koncentrationen av kväve eller fosfor är hög. Högst kvävereduktion sker i våtmarker och 

dammar med hög kvävekoncentration i inflödande vatten. När inflödande halter av kväve är 

höga ökar också den totala reduceringen av kväve eftersom denitrifikationen gynnas av höga 

koncentrationer, medan kvävereduktion uttryckt i procent av mängden ofta minskar. Låg 

procentuell reduktion av kväve indikerar därför inte alltid en dålig reningsfunktion i dammen 

eller våtmarken (Siegfried et al., 1994). 

 

När placeringen av en våtmark ska bestämmas ska prioritet ges till lägen där minst 50 ha och 

70 % åkermark ingår i tillrinningsområdet. För största möjliga nytta bör våtmarken också 

placeras nära det vatten det ska rena (Jordbruksverket, 2004). Avskiljningen av kväve är 

beroende på kvoten mellan anläggningens area och avrinningsområdets area. För att en god 

avskiljning av kväve ska uppnås krävs att bassängens yta utgör 1 % av sitt avrinningsområde, 
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enligt Persson (1997). Baserat på Verhoeven et al. (2006) bör totala våtmarksytan täcka 2–

7 % av avrinningsområdet för att få en signifikant föroreningsreduktion för hela området. 

Detta utgör stora svårigheter i områden med intensiv markanvändning och är svårt att 

genomföra i praktiken. Vattnets uppehållstid i våtmarken behöver också beaktas och 

eftersträvas vara lång.  

 

 Sidodamm och våtmark i ett vattendrag 

Sidodammar är dammar eller våtmarker som är placerade bredvid ett vattendrag, där en andel 

av det totala flödet leds in till dammen (Persson, 1997). Dessa dammar designas ofta med 

pasströsklar som används för att reglera inflödet beroende på exempelvis vattendragets storlek 

för att undvika att vattendraget torrläggs (Persson, 1997). En betydande fördel med 

sidodammar är att det inflödande vattnet regleras vilket genererar lägre flödeshastigheter 

vilket minskar risken för resuspention av sedimenterat material. Dammen utgör också ett litet 

ingrepp i själva vattendraget (Ahmed et al., 2020). Nackdelar med sidodammar som 

anläggning är att endast en liten andel av det totala vattenflödet i vattendraget behandlas. 

Dammen riskerar även att torrläggas under lågvattenflöden vilket har en negativ inverkan på 

reningseffekten då stillastående vatten ska undvikas.  

 

Våtmarker kan också anläggas i ett vattendrag genom t.ex. fördämning eller utvidgning av 

åfåran. Dessa anläggningar tar emot allt inflödande vatten, men den genomsnittliga 

flödeshastigheten blir större vilket reducerar reningseffekten när partiklar inte hinner 

sedimentera eller sveps upp från sedimentet vid höga flöden. En uppdämning av ån kan också 

orsaka störningar på den biologiska mångfalden (Ahmed et al., 2020). Om våtmarken skapas 

genom dämning av åfåran bör åtgärder vidtas för att undvika kanalbildning, t.ex. att grunda 

partier skapas nära inloppet.  

 

I en studie undersöktes kvävereduktionen i ån Råån utanför Helsingborg och i en tillhörande 

damm placerad i vattendraget (Jansson et al., 1994). Studien fann att den årliga 

kväveretentionen var större i dammen än i resten av ån med som mest 20–50 % retention i 

dammen under sommarmånaderna, och mindre än 3 % retention av den årliga 

kvävebelastningen i ån, men att vattenflödet var den mest kritiska faktorn för retentionen både 

i ån och i dammen. 

 

 Fosfordamm 

Små våtmarker med det huvudsakliga syftet att rena partikelbunden fosfor benämns ibland 

som fosfordammar. Dessa kan anläggas i eller i anslutning till ett befintligt dike och bör 

placeras högt upp i avrinningsområdet i direkt anslutning till exempel jordbruksmark med 

stora fosforförluster. Detta för att få en hög inkommande fosforhalt och en mindre volym 

vatten som passerar dammen. Ytarean av våtmarken bör utgöra 0,1–0,5 % av 

tillrinningsområdets yta och ska utformas med en djupare sedimentationsdel vid inloppet följt 

av en eller flera grundare vegetationszoner. Fosfordammar uppskattas kunna rena ca. 3–15 % 

av den totala kvävetillförslen (Börling, 2010). 

 

Det finns en stor variation i reningseffektiviteten av fosfor i våtmarker, kopplat till 

utformning, placering och årliga flödesvariationer. Partikelbunden fosfor som sedimenterat 

kan släppas ut i recipienten igen vid höga flöden som är vanliga under våren och hösten när 

även den biologiska aktiviteten är låg. Förhållandet mellan våtmarkens ytarea (AV) och 
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tillrinningsområdets area (AA) utgör därför ett mått på inkommande föroreningsbelastning och 

våtmarkens reningseffektivitet. Ett högt AV/AA-förhållande kan öka uppehållstiden i 

våtmarken och ge en effektiv relativ rening av fosfor i % av fosforbelastning (Kynkäänniemi 

et al., 2013).  

 

Flertalet fosfordammar har anlagts i Norge och har visat sig vara effektiva 

reningsanläggningar för Tot-P för områden med sluttande terräng och siltiga jordarter 

(Braskerud, 2002). En studie som undersökte reningseffektiviteten av fosfor i 17 våtmarker i 

Norge fann stora skillnader i reningseffektiviteten mellan de olika platserna, vilket tyder på att 

lokala faktorer och förutsättningar spelar en betydande roll för fosforreningen. Våtmarkernas 

ytor varierade mellan 0,007–8,7 % av tillringsområdets area, och medelreduktionen av P 

varierade mellan 1–88 % (Braskerud et al., 2005). Den relativa reningen (%) av både 

partikelbunden fosfor och löst fosfor ökar med ökad ytarea av våtmarken, medan den 

specifika reningen av partikelbunden fosfor (gram P renat / m2 / år) minskade när ytarean 

ökade. Detta tyder på att det existerar ett optimalt, platsspecifikt förhållande mellan ytarean av 

våtmarken och tillrinningsområdets area (Braskerud et al., 2005).  

 

För att undersöka reningseffektiviteten för svenska förhållanden utfördes 2010 en studie som 

undersökte en våtmark i Sverige designad för fosforrening och som mottog dräneringsvatten 

från jordbruksmark. Resultatet från denna studie visade att Tot-P och TSS hade en hög 

reningseffektivitet på 36 % för båda ämnena, och att fosfordammar placerade nära 

utsläppskällan fungerar effektivt för leriga markförhållanden och måttliga topografiska 

höjdskillnader (Kynkäänniemi et al., 2013). 
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6 Modellering av dagvatten 

6.1 Olika modeller för dagvattenflöden och föroreningsberäkningar 

Modellering av dagvattenflöde och -kvalitet är till stor användning för att avgöra huruvida 

åtgärder kan reducera översvämningsrisk eller uppfylla utsläppskrav. 

Dagvattenkvalitetsmodeller används främst som ett verktyg för planering och design i urbana 

miljöer. Det finns många hundratals modeller för dagvatten utvecklade för att simulera flöden 

och föroreningstransport i urbana miljöer (Zoppou, 2001). Lämpligheten för olika 

dagvattenmodeller varierar beroende på aktuella frågeställningar samt syftet med att 

modellera vattenkvalitén. Vid val av dagvattenmodell bör hänsyn tas till modellens 

komplexitet, hur mycket inputdata som krävs samt storleken av modellens osäkerhet 

(Viklander et al., 2019). 

 

Generellt innehåller en dagvattenmodell tre grundläggande komponenter; nederbörd, 

ytavrinning och transport. Ytavrinningen beror av markförhållanderna och avrinningsvolymen 

som genereras av nederbörden på dessa, samt föroreningarna som ansamlas och sveps med i 

flödet. Transportkomponenten beskriver vattnets och föroreningarnas transportväg genom 

dagvattnets infrastruktur, exempelvis kanaler, magasin och ledningsnät (Zoppou, 2001). 

 

Kretsloppen av kväve och fosfor i dagvattendammar och våtmarker styrs av komplicerade 

kemiska, fysiska och biologiska processer. Designen för rening av dessa ämnen kan förbättras 

genom att identifiera de nyckelfaktorer som påverkar de ledande processerna i anläggningen, 

vilket skulle förbättra modellernas tillförlitlighet. Ombytligheten i de dominanta processerna 

när det kommer till både fosfor- och kvävereduktion i kombination med skillnaderna i 

regnintensitet, regnvaraktighet och återkomsttid samt den höga kostnad insamlingen av all 

denna data genererar, gör det svårt att på ett noggrant sätt modellera och förutsäga 

reningseffektiviteten för näringsämnen (Troitsky et al., 2019).   

 

6.2 StormTac 

StormTac är en Excel-baserad dagvatten- och recipientmodell som med en begränsad mängd 

indata beräknar dagvattenflöden, koncentrationer och mängder av föroreningar från olika 

markområden och utsläppspunkter. Modellen kan också användas för att uppskatta acceptabla 

föroreningsbelastningar på recipienten, vilken reningsreduktion som krävs för att uppnå en 

acceptabel föroreningsbelastning, samt för att utforma dagvattenanläggningar och studera 

deras reningseffekt på dagvattnet och anslutande recipient (Larm & Pirard, 2013).  

 

Obligatorisk indata till modellen innefattar endast areor av markanvändningsområdena inom 

avrinningsområdet samt årlig, korrigerad nederbördsmängd (se kap.6.2.1). Andra 

modellparametrar har förinställda standardvärden som är baserade på genomförda 

litteraturstudier, men samtliga går att justera för att spegla lokala förhållanden (StormTac, 

2021). Ett schematiskt flödesschema över StormTacs uppbyggnad presenteras i Figur 2.  
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Figur 2. Ett schematiskt flödesschema över StormTacs uppbyggnad och dess delmodeller 

(StormTac, 2021) 

Nedan följer en kort sammanfattning av de 4 modellkomponenterna som har använts inom 

detta examensarbete; Avrinning, Föroreningstransport, Föroreningsreduktion och Recipient. 

Delmodellen Transport och flödesutjämning används endast som ett stöd vid dimensionering 

av anläggningar utifrån olika regnscenarion. Eftersom detta är utanför omfattningen av detta 

examensarbete kommer den delmodellen inte att förklaras närmre.  

 

 Avrinning 

I denna delmodell anges den korrigerade nederbördsmängden i mm/år. Korrigerad 

nederbördsmängd innebär att en faktor inkluderas för att justera för systematiska mätfel som 

vind och avdunstning. Avrinningsområdet delas in i olika markanvändningsklasser som 

definieras enligt listan i StormTac Guide (2021). För varje markanvändningsklass finns 

förinställda värden på korresponderande avrinningskoefficient, men dessa kan ändras av 

användaren för bättre anpassning till de lokala förhållandena.  

 

Det årliga ytavrinningsflödet beräknas genom att använda de markanvändningsspecifika 

avrinningskoefficienterna, nederbördsdata och arean för respektive markanvändning i 

avrinningsområdet. Ekvation 7 används för att kvantifiera dagvattenflödet Q (m3/s) (Larm, 

2000b). 

 𝑄 = 10𝑝∑(𝜑𝑖𝐴𝑖) Ekv.7 

där 

p = regnintensitet (mm/år) korrigerad för systematiska fel  

φi = årlig avrinningskoefficient för markanvändning i 

Ai = area per markanvändning (ha) 

i = markanvändning i=1, 2, ...N  

 

I beräkningen av den totala årsmedelhalten inkluderas också basflödet, även kallat 

torrvädersavrinning. Till detta hör inläckande grundvatten, anslutet dräneringsvatten och 

punktflöden från t.ex. industrier eller vattenreningsverk. Basflödet (Qb) beräknas med följande 

ekvation: 
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 𝑄𝑏 = 10𝑝𝐾𝑥 ∑(𝐾𝑖𝑛𝑓,𝑖𝐴𝑖)

𝑁

𝑖=1

 Ekv.8 

där 

p = korrigerad årsnederbörd (mm/år) 

Kinf = andel av årsnederbörd som infiltreras  

Kx = andel av Kinf som når basflödet 

i = markanvändningsklasser 

A = markanvändningsarea (ha) 

 Föroreningstransport 

Beräkningarna av föroreningstransport baseras på standardvärden (schablonvärden) för 

avrinningskoefficienter och föroreningskoncentrationer från olika markanvändningar vilka har 

samlats in med flödesproportionerliga vattenprover under långa tidsperioder och uppdateras 

kontinuerligt i StormTacs databas (Larm, 2000b). Då föroreningshalter i dagvatten varierar 

kraftigt över både olika regnhändelser, under en och samma regnhändelse samt mellan olika 

ämnen, använder StormTac årliga medelvärden på föroreningshalter för att hantera de stora 

variationerna (Larm & Alm, 2014). De årliga föroreningsmängderna beräknas genom att 

multiplicera den årliga dagvattenvolymen med standardkoncentrationen för respektive 

föroreningsämne, se Ekvation 9 (Larm, 2000b).  

 

 𝐿𝑗 =  
∑ 𝑄𝑖𝐶𝑖𝑗

𝑁
𝑖=1

1000
 Ekv.9 

där 

L = föroreningsmängd (kg/år) 

Q = vattenflödet (m3/år) 

C = standardkoncentration (mg/l) 

j = ämne 

 

StormTac tillhandahåller data för ca. 70 olika ämnen och substanser. Schablonhalterna för de 

olika ämnena har olika stor osäkerhet, vilket StormTac kategoriserar i tre klasser från hög till 

låg säkerhet, se exempel i Tabell 3 och 4 i kap.5.2.4.   

  

 Recipient 

Recipientmodellen är ett verktyg för att beräkna hur ett områdes markanvändningar, 

punktbelastningar och reningsanläggningar påverkar recipientens föroreningshalt. Till grund 

för denna beräkning ligger recipientens gränsvärden för att uppnå god status enligt MKN, se 

kapitel 3.3.4. Modellen beräknar den uppskattade acceptabla föroreningshalten för respektive 

ämne, vilken kan släppas ut i recipienten för respektive delområde utan att rådande 

recipientgränsvärden överskrids. Resultatet ger ett uppskattat reningsbehov för området vilket 

kan användas för att göra en uppskattning av vilka områden som bidrar med stora 

föroreningsbelastningar och behöver prioriteras för reningsåtgärder (Larm, 2000b).  

 

Recipientmodellens obligatoriska indata är markanvändningen i tillrinningsområdet, samt area 

och volym av recipienten. Ytarean beräknas för att modellen tar hänsyn till den atmosfäriska 

depositionen från vattenytan av recipienten. Recipientens volym används för att beräkna 

sedimentation av respektive föroreningsämne i recipienten, se Ekvation 10–14. För ett mer 

tillförlitligt resultat kan uppmätta föroreningshalter i recipienten inkluderas, men om detta inte 
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finns tillgängligt används beräknade föroreningshalter som grund till beräkningen (Larm, 

2003).  

 

Följande ekvation används för att beräkna recipientens totala belastning i kg/år (Lin). 

 

 𝐿𝑖𝑛 = 𝐿 + 𝐿𝑏 + 𝐿𝑎 + 𝐿𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 + 𝐿𝑛𝑒𝑡𝑠𝑒𝑑 Ekv.10  

där 

L = Dagvattenbelastning (kg/år) 

Lb = Belastning från basflödet (kg/år) 

La = Belastning från atmosfärisk deposition direkt på vattenytan (kg/år) 

Lpoint = Belastning från punktflöden inom tillrinningsområdet (kg/år) 

Lnetsed = Nettobelastning/frigörelse från sedimentering (kg/år). Avser retention i 

tillrinningsområdet samt i själva recipienten.  

 

För beräkning av Lsed används Ekvation 11 (Larm, 2003). 

 

𝐿𝑠𝑒𝑑 =
𝐶𝑟𝑒𝑐

∗ ∗ 𝑘𝑗 ∗ 𝑉𝑟𝑒𝑐

1000
 Ekv.11 

 

där 

 Crec
* = Uppmätt halt i recipienten (mg/l) 

 kj = sedimentationskoefficient för ämnet j (1/år) 

 Vrec = recipientens vattenvolym (m3) 

 

Sedimentationskoefficienten kj kan därför uttryckas som i Ekvation 12 (Larm, 2003). 

 

𝑘𝑗 =
1000𝐿𝑖𝑛

𝐶𝑟𝑒𝑐
∗ 𝑉𝑟𝑒𝑐

−
𝑄𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑟𝑒𝑐
 Ekv.12 

 

För att beräkna recipientens acceptabla belastning (Lacc) används Ekvation 13 (Larm, 2003): 

 

13𝐿𝑎𝑐𝑐 =
𝐶𝑐𝑟(𝑄𝑜𝑢𝑡+𝑘𝑗∗𝑉𝑟𝑒𝑐)

1000
 Ekv.14 

där 

Ccr = Kritisk föroreningshalt i recipienten, gränsvärde (µg/l) 

 

I de fall där uppmätta halter (Crec) finns tillgängliga används det uträknade värdet på kj från 

Ekvation 12 och det antas att Ccr=Crec
* och att Lacc=Lin. Från detta utvinns Ekvation 14 som är 

ekvivalent med Ekvation 13 (Larm, 2003). 

 

 𝐿𝑎𝑐𝑐 =
𝐿𝑖𝑛 ∗ 𝐶𝑐𝑟

𝐶𝑟𝑒𝑐
 Ekv.14  

där 

Crec = Uppmätt eller beräknad halt i recipienten (µg/l) 
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 Föroreningsreduktion  

Delmodellen Föroreningsreduktion kan användas för att i planeringsstadiet för ett projekt 

göra en uppskattning av storleken av anläggningarna eller för att uppskatta hur stora 

landområden som behöver tas i anspråk för att rena dagvattnet. Delmodellen innehåller 

ekvationer för att designa dagvattendammar, våtmarker, översilningsytor, diken och 

sedimentationsbassänger (Larm, 2000b). Nedan följer en närmare presentation av 

avgränsningar och beräkningar i modellen för våta dammar och anlagda våtmarker.  

 

Våtmarker och dammar designas utifrån samma modelleringsparametrar. Det som skiljer 

anläggningarna åt är angivet medeldjup, vegetationsomfattning, utbredning av våtmarkszoner 

m.m. Reningseffekten i anläggningarna beräknas som en funktion av in- och utloppshalt, 

anläggningstyp, samt utformning, och är baserad på empiriska samband för respektive 

parameter (StormTac Web, 2021b). Den parameter som har den starkaste påverkan på 

reningseffekten är areasambandet mellan anläggningens area, Ap, i förhållande till 

avrinningsområdets reducerade area, Ared, dvs. den del av avrinningsområdet som bidrar med 

ytavrinning (Larm & Alm, 2014).  Det är efter detta samband, som är baserat på fallstudier 

och empirisk data, som StormTac dimensionerar storleken på reningsanläggningarna, men 

andra dimensioneringsmetoder kan väljas av användaren t.ex. efter dimensionerat regndjup. I 

detta examensarbete har dimensioneringsmetoden baserat på samband från empirisk 

datainsamling använts.   

 

Ekvation 15 används för att beräkna anläggningens totala reningseffektivitet (RE). Faktorerna 

f för respektive platsspecifik parameter kompletterar reningseffektivieten areaförhållandet 

bidrar med (Larm and Alm, 2014). Reningen avser årliga medelvärden.   
 

 𝑅𝐸 =  (𝑘1 ∗ ln (
𝐴𝑝

𝐴𝑟𝑒𝑑
) + 𝑘2) ∗ 𝑓𝐶𝑖𝑛 ∗ 𝑓𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠 ∗ 𝑓𝑣𝑒𝑔 ∗ 𝑓𝑉𝑑 ∗ 𝑓𝐶𝑖𝑟𝑟 ∗ 𝑓𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝑓𝑓𝑜𝑟𝑚 Ekv.15  

 

där 

RE = reningseffektivitet för våta dammar och anlagda våtmarker (%) 

k1, k2 = regressionskonstanter för respektive ämne 

f = faktor 

Cin = koncentration vid inlopp 

bypass = bypass 

veg = vegetation 

Vd = fördröjningsvolym 

Cirr = oreducerbar koncentration 

temp = temperatur 

form = anläggningens utformning 

 

Anläggningens tömningstid kan inkluderas i modellen för att omfatta den ökade reningseffekt 

ett strypt utlopp genererar. Detta för att reningsvolymen i dammen eller våtmarken ska uppnå 

tillräcklig lång uppehållstid för att föroreningar ska hinna avskiljas. Parametern för utflöde ur 

anläggningen, Qout, ställs in för att generera en tömningstid på 12–24 h, vilket är det 

rekommenderade intervallet och motsvarar en tömning av en reningsvolym som är lika med 

volymen från ett medelavrinningstillfälle (StormTac Web, 2021b). 
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Den totala reningseffekten för två anläggningar i serie (RE) beräknas enligt ekvation 16 

(StormTac Web, 2021b), vilken är hämtad från (Blick et al., 2004). RE1 och RE2 representerar 

reningseffektiviteten för den första respektive den andra anläggningen.   

 

 𝑅𝐸 = 𝑅𝐸1 + 𝑅𝐸2 − (𝑅𝐸1 ∗ 𝑅𝐸2 ∗ 0.01) Ekv.16 

 

Beräkning av ekvation 16 i kombination med det logaritmiska sambandet för areaförhållandet 

i ekvation 15 gör att anläggningar i serie kan generera en högre reningseffektivitet än 

motsvarande effekt för en enskild anläggning. Detta kan t.ex. förklaras genom en effektivare 

sedimentering i första anläggningen och att lugnare förhållanden i den efterföljande 

anläggningen främjar rening av finare partiklar. Dammar och våtmarker större än några 

hundra m2 rekommenderas att modelleras som en fördamm följt av en huvuddamm, 

dimensionerade som två anläggningar i serie. Detta för att inkludera den reningseffekt som 

fördammen genererar (StormTac Web, 2021b).  

 

Under vissa omständigheter kan den beräknade reningseffekten av bland annat fosfor bli 

anmärkningsvärt hög i StormTac, och en rimlighetsbedömning utifrån de platsspecifika 

förhållandena behöver därför göras. Vid stora våtmarker med bra hydraulisk utformning, hög 

inloppshalt, strypt utlopp och anlagda i serie kan reningseffekten nå upp till 85 % för fosfor, 

vilket stöds av enstaka studier från StormTacs databas (StormTac Web, 2021b; StormTac 

Web, 2021a). 

 

 Modellens begränsningar rörande damm- och våtmarkstyper 

StromTac är en modell baserad på schablonhalter och reningssamband för dagvatten. Detta 

gör att den inte är applicerbar på andra typer av reningsanläggningar som behandlar 

naturvatten, t.ex. sidodammar. En sidodamm är inte en dagvattendamm, utan får sitt tillflöde 

av vatten från ett vattendrag. Denna anläggnings reningseffekt baseras på 

ytbelastningssamband för olika ämnen, och den varierar beroende på inflöde och 

inloppskoncentration till anläggningen, samt storlek och utformning på själva dammen. En 

sidodamm har ett mer konstant inflöde som beror av vattenföringen i vattendraget, med 

mindre variationer i inloppskoncentrationerna. En dagvattendamms reningseffekt beror 

däremot på varierande dagvattenbelastning, och är utformad för att klara av långa perioder 

utan tillrinnande dagvatten. Därför kan inte StormTac användas för att modellera denna typ av 

reningsanläggning (personlig kontakt med Thomas Larm, StormTac support, 2021). 

 

StormTac är inte heller utformad att designa fosfordammar av typen som beskrivs i kap.5.3.4, 

utan grundas på reningssamband för olika ämnen baserade på empiriskt dataunderlag från 

större öppna sedimentationsanläggningar. Då fosfordammar har en stor variation i 

reningsförmåga utifrån lokala förutsättningar är det svårt att bedöma en generell reningseffekt 

för denna typ av anläggning.  
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7 Ståstorpsån  

7.1 Översikt 

Ståstorpsån är ett vattendrag i Trelleborgs kommun vars utbredning i landskapet kan ses i 

Figur 3. Ån tar form i höjd med Lilla Slågarp, från vattendragets kulverterade källflöden från 

området kring Klörup och Alstad. Därefter når vattnet Åmossarna, ett ca. 2 km långt 

småvattensystem som består av strandskyddade småvatten och dödisgropar. Ån rinner vidare 

söderut förbi Västa Vemmerlöv och Hammerlöv, och den nedre delen av vattendraget rinner 

genom kommunens mark, vilken tar vid strax norr om Hedevägen och fortsätter ner till 

mynningen i de västra delarna av Trelleborgs hamn.  

 

 

 

Figur 3 & 4. Ståstorpsåns utbredning i landskapet visas i Figur 3, och foto på ån strax norr om 

Hedvägen, utanför fastigheten Trelleborg Ståstorp 4:2, fotat i nordlig riktning visas i Figur 4 

(Roth 2021). 

Ståstorpsåns vattenkvalitet är starkt påverkad av det omfattande jordbruk som bedrivs i åns 

avrinningsområde med höga uppmätta halter av fosfor och kväve i vattnet. Jordbruksmarken i 

detta område tillhör Sveriges bördigaste åkermarker (Naturvårdsingenjörerna AB, 2016). 

Enligt SHMIs S-HYPE-modell utgörs drygt 80 % av avrinningsområdet av jordbruksmark 

och detta är den dominerande källan för fosfortillförsel, tillsammans med dagvatten och 

enskilda avlopp som också anges ha en signifikant betydelse (SMHI & HaV, 2021). 

 

Som många andra skånska vattendrag har Ståstorpsån varit föremål för omfattande 

utdikningar under 1800- och 1900-talet i syfte att torrlägga arealer för att bedriva jordbruk på 

dessa. Våtmarker dränerades, åfåran fördjupades, delar av ån flyttades och kantzoner gjordes 

mindre. Den omfattande, människopåverkade markanvändningen i hela avrinningsområdet 

ger inte bara problem med höga halter av näringsämnen och föroreningar, utan även problem i 

form av översvämningar och missgynna biologisk mångfald (Naturvårdsingenjörerna AB, 

2016).  

 

I Trelleborgs stad pågår det ett omfattande stadsutvecklingsprojekt vid namn Kuststad 2025. 

Detta innefattar bland annat en ny, östlig ringväg runt staden och en utveckling av en ny 
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hamninfart i stadens sydöstra delar. De västra delarna av den nuvarande hamnen ska utvecklas 

till en ny stadsdel med bostäder och verksamhetslokaler (Trelleborgs kommun, 2021). 

Utbyggnaden av Trelleborgs stad, tillsammans med det intensiva jordbruket kring åns norra 

delar, gör det relevant att undersöka Ståstorpsåns vattenstatus och att arbeta för att minska 

föroreningsutsläpp till ån och på så vis minska vattendragets påverkan på recipienten 

Östersjön.   

 

Ståstorpsprojektet är ett vattenvårdsprojekt som startades 2017 och drivs av Ståstorpsån 

Ekonomisk förening, vars medlemmar består av markägare inom vattendragets 

avrinningsområde. Syftet är att genom ett helhetsgrepp på avrinningsområdet minska 

näringsläckaget till Östersjön, skapa god ekologisk status i vattendraget samt hantera 

områdets översvämningsproblematik. Övergripande projektmål innefattar bland annat att 

anlägga och restaurera 120 hektar våtmarksyta och minska transporten av kväve och fosfor 

med 34 respektive 50 % (Ståstorpsåprojektet, 2021).  

7.2 Området 

Områdets jordarter domineras av moränlera, lerig morän och glacial lera (SGU, 2021a) vilka 

uppvisar hög vattenhållande förmåga och begränsad infiltrationsförmåga (SGU, 2021b). 

 

En sammanställning av inmätningar av Ståstorpsåns åfåra är presenterad i (Roth & Söderberg, 

2021). Medelflödet i vattendraget beräknas i SMHI:s SHYPE-modellering över recipientens 

avrinningsområde till 0,32 m3/s (SMHI & HaV, 2021). Avrinningsområdet som flödet är 

modellerat för uppgår till 36,2 km2. Webapplikationen SCALGO som baserar 

avrinningsområden utifrån en lågpunktskartering i upplösning 1x1 m uppskattar dock 

avrinningsområdet till 44,2 km2 (SGALGO, 2021). Även en samanställning av närliggande 

dikningsföretag indikerar att det faktiska avrinningsområdet är större än det som använts som 

grund till SHYPE-modelleringen, vilket kan indikera att medelflödet i ån är något 

underskattat i denna beräkning. 

 

Placering och utbredning av småvattensytemet Åmossarna i avrinningsområdets norra delar 

presenteras i Figur 5 och 6.  

 

Figur 5 & 6. Åmossarnas lokalisering i landskapet. Bakgrundskarta hämtad från Google 

maps. 
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I Trelleborgs stads norra delar finns tre dagvattendammar placerade längs med Västra 

Ringvägen, designade primärt för att ta emot dagvatten från vägen. De tre dammarna är 

seriekopplade och placerade enligt utmärkning i Figur 7. 

 

 
Figur 7. De tre befintliga dagvattendammarna längs med Västra Ringvägen  

I stadens sydvästra delar ligger två fågeldammar i anslutning till grönområdet Flaningen, se 

Figur 8. Den mindre dammen på ca. 0,5 ha är kopplad till Ståstorpsån, som i sin tur försörjer 

den större dammen på ca 4 ha med vatten via ett pumpsystem som justeras med 

dammvattennivån. Dammarna var ursprungligen en lertäkt till ett tegelbruk i Trelleborg. Idag 

tjänstgör området som fågeldamm med angränsande grönområde och promenadstråk 

(Naturvårdsingenjörerna AB, 2016). 
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Figur 8. Placering av de två fågeldammarna i anslutning till Ståstorpsån, samt 

provtagningslokalen i ån.   

 

 
Figur 9 och 10. Stora respektive lilla fågeldammen i sydvästra Trelleborg. 

 

7.3 Föroreningssituation 

Vattenkvalitén i ån är starkt påverkad av den höga andelen jordbruksmark i 

avrinningsområdet, men höga koncentrationer av fosfor och kväve. 

 

Mellan åren 1998 – 2014 ingick Ståstorpsån i vattenkvalitetsövervakningsprogrammet 

Sydkuståar Trelleborg (VISS, 2021a) med provtagningar på näringsämnena fosfor och kväve. 

Vattendraget ingår sedan 2015 i vattenkontrollprogrammet Sydvästra Skånes vattendrag på 

uppdrag av Sydvästra Skånes vattenråd (VISS, 2021b), vilken inkluderar undersökningar av 

bland annat fysikaliska parametrar, fosfor och kväve 6 gånger/år, undersökning av 

metallförekomst i vattnet 4 gånger/år samt påväxtundersökning av kiselalger vart tredje år. 

Provtagningslokalen är lokaliserad nära fågeldammarna vid grönområdet Flaningen med 

koordinaterna (381645, 6138294) SWEREF 99 TM och är utmärkt i Figur 8. Data från dessa 

vattenprovtagningar finns tillgängliga på SLU:s nationella miljödatabas (Miljödata-MVM 

2021).  
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Åmossarna är en del av miljöövervakningsprogrammet NMÖ sjöar omdrevsstaioner sedan 

2007, vilket utför provtagningar av vattenkemi en gång vart sjätte år. Detta motsvarar totalt 

tre mättillfällen under den senaste 14-årsperioden (Miljödata-MVM, 2021).  

 

Både totalfosforhalterna och totalkvävehalterna bedöms enligt rapporter genomförda av 

SYNLAB på uppdrag av Sydvästra Skånes vattenråd vara extremt höga i Ståstorpsån 

(Svelander 2020). Dessa rapporter har statusklassat Ståstorpsån enligt bedömningsgrunderna i 

HVMFS 2019:25 för åren 2015–2019 vilket presenteras i Tabell 5. Denna statusklassning är 

endast baserad på parametern näringsämnen i vattendrag, och är inte en sammanvägning för 

ekologisk status.  

Tabell 5. Bedömning av näringsstatus med avseende på fosforhalter för åren 2015–2019 enligt 

bedömningsgrunder i HVMFS 2019:25 samt HVMFS 2013:19. 

Årtal Uppmätt 

halt (µg/l) 

EK-värde Statusklass Källa 

2015 153 0,085 Dålig (Svelander, 2016) 

2016 113 0,114 Dålig (Svelander, 2017) 

2017 100 0,129 Dålig (Svelander, 2018) 

2018 256 0,067 Dålig (Svelander, 2019) 

2019 256 0,083 Dålig (Svelander, 2020) 

 

Uppmätta halter av arsenik har sedan provtagningens början överskridit gränsvärdet för god 

status på 0,5 µg/l, se Tabell 6. De höga halterna är enligt (Svelander, 2020) sannolikt 

geologiskt betingat och en anledning till de förhöjda bakgrundshalterna. Lösligheten av As 

ökar vid ökande pH-värden, särskilt vid värden som överstiger 8,5 (SGU, 2005) vilket kan 

vara en bidragande orsak till de uppmätta halterna. Maximal tillåten koncentration för As är 

7,9 µg/l (HVMFS 2019:25) vilket inte överskrids av något vattenprov.  

Tabell 6. Uppmätta årsmedelhalter av arsenik i Ståstorpsån för åren 2015–2019, samt 

årsmedelvärdet för pH över samma tidsperiod.  

Årtal Uppmätt 

halt As (µg/l) 

pH Källa 

2015 2,1 8,3 (Svelander, 2016) 

2016 1,5 8,1 (Svelander, 2017) 

2017 1,6 8,2 (Svelander, 2018) 

2018 2,9 8,2 (Svelander, 2019) 

2019 2,2 8,0 (Svelander, 2020) 

 

 

Ståstorpsån är som vattendrag inte klassad som en vattenförekomst, och därför finns det inte 

några beslutade miljökvalitetsnormer gällande vattnets kvalitet. Däremot finns MKN för 

nedströms recipient V sydkustens kustvatten (VISS, 2021c) som inte får äventyras. Därför är 
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det av vikt att säkra en god vattenkvalité uppströms i systemet, det vill säga i Ståstorpsån, 

trots att den inte är klassad som vattenförekomst.  

 

V sydkustens kustvatten har klassificerats till måttlig ekologisk status utifrån kvalitetsfaktorn 

näringsämnen, med kvalitetskravet att uppnå god ekologisk status till år 2027. Den kemiska 

ytvattenstatusen uppnår ej god status med avseende på bromerad difenyleter, kvicksilver och 

kvicksilverföreningar.  
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8 Metod 

I delkapitel 8.1 – 8.3 beskrivs den använda metoden för framtagande av 

modelleringsparametrar. I delkapitel 8.4 redovisas modelleringsmetoden i Stormtac.  

8.1 Avrinning 

 Avrinningsområde och markanvändning 

Avrinningsområdet fastställdes med hjälp av en lågpunktskartering i webapplikationen 

SCALGO, där jordbruksmarkens dränering antogs följa områdets topografi, samt 

kompletterande undersökningar av stadens dagvattenledningsnät och dikningsföretag 

lokaliserade inom avrinningsområdet. I Trelleborgs stad fastställdes dagvattenavrinningen 

med hjälp av stadens befintliga dagvattenledningsnät (kartläggning av dessa tillhandahölls av 

Ramboll), där de stadsdelar vars dagvatten leds till Ståstorpsån inkluderades. För vissa 

fastigheter undersöktes höjddata för att avgöra vattendelarens läge. Berörda dikningsföretag 

inom avrinningsområdet kartlades med hjälp av Länstyrelsen Skånes karttjänst Vatten och 

Klimat (Länsstyrelsen Skåne, 2021), och utifrån angivna avvattningsriktningar i 

dikningsföretagens handlingar har dikningsföretagens båtnadsområden inkluderats eller 

exkluderats från det topografiskt bestämda avrinningsområdet. Den närmast anslutande 

marken till dessa båtnadsområden undersöktes översiktligt i SCALGO och baserat på 

rinnvägar in i och ut från båtnadsområdena bestämdes ett slutgiltigt område som bedömdes 

innefattas eller exkluderas från det slutgiltigt bestämda avrinningsområdet. Det totala 

avrinningsområdet delades därefter upp i delavrinningsområden baserade på rinnvägar från 

SCALGOs lågpunktskartering samt stadens dagvattenledningsnät. Befintlig markanvändning i 

avrinningsområdet bestämdes via okulär bedömning av ortofoto samt kartor över området 

hämtade från Google maps.  

 

Marken klassades via markanvändningsklasserna representerade i StormTac och områdena 

ritades ut manuellt i form av polygoner i QGIS. Större genomfartsvägar med trafikbelastning 

som översteg årsdygnstrafik (ÅDT) på 1000 bilar per dygn inkluderades som egna 

markanvändningsområden. Trafikbelastningen för respektive väg hämtades från Trafikverkets 

vägtrafiksflödeskarta (Trafikverket, 2021) med undantag av Västra Ringvägen, där 

trafikbelastningen baserades på lokala trafikmätningar från platsen genomförda på uppdrag av 

Trelleborgs kommun (2019). Mindre genomfarter och kvartersvägar inkluderas i vissa av 

markanvändningsområdena, och mindre landsortsvägar utan tillgänglig information angående 

trafikbelastning antogs bidra marginellt till den totala föroreningsbelastningen och lades inte 

in som separata markanvändningar. Vägdiken inkluderades inte som markanvändningsområde 

på grund av de stora osäkerheterna den detaljnivån medför, samt att det riskerar att medföra 

en överskattad reningseffekt i dessa. De totala areorna av respektive markanvändning 

beräknades sedan i QGISs statistiska beräkningsverktyg. 

 Nederbörd 

Uppskattad nederbördsmängd för avrinningsområdet hämtades från SMHIs mätstation 

Trelleborg med stationsnummer 53230, vilken är den närmaste aktiva mätningsstationen för 

samtliga punkter i avrinningsområdet (SMHI, 2021b). Normalvärdesdatan för nederbörd 

hämtades från 30-årsperioden 1990–2020 (SMHI, 2021a). För att ta hänsyn till mätförluster 

på grund av t.ex. vind, avdunstning och adhesion användes en korrigeringsfaktor på 1,1 

(Dahlström, 2006) och ett totalvärde för den korrigerade medelnederbörden beräknades. 
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8.2 Recipient 

 Recipientens volym och ytarea 

Ståstorpsåns volym och ytarea beräknades utifrån två komponenter: åfårans tvärsnitt och det 

uppskattade flödet i ån, samt de 4 vattenkroppar tillhörande Åmossarnas småvattensystem 

som Ståstorpsån rinner igenom, se Figur 6 i kap.7.2. Samanställningen av åfårans inmätningar 

hämtade från Roth & Söderberg (2021) antogs vara representativa värden för utbredningen av 

hela ån, exkluderat inmätningen närmast mynningen. Åfårans tvärsnitt antogs vara 

symmetriskt och trapetsformat och måtten beräknades utifrån inmätningarnas medelvärden. 

Dessa medelvärden antogs sedan vara konstanta för hela vattendraget. Ståstorpsåns längd 

uppmättes i QGIS från en satellitbild, med stäckning från åfårans formning norr om 

Åmossarna till mynningen i Trelleborgs hamn. Utifrån åfårans tvärsnitt och flödet presenterat 

i kap.7.2 beräknades vattendjupet i ån fram med Mannings ekvation 17, samt ekvation 18 och 

19. 

 𝑄 =
1

𝑛
∙ 𝐴𝑣å𝑡 ∙  𝑅ℎ

2/3
∙ √𝑠 Ekv.17  

 

 𝐴𝑣å𝑡 =
𝑑(𝑥 + 𝑏)

2
 Ekv.18  

 

 𝑅ℎ =
𝐴𝑣å𝑡

𝑃
 Ekv.19  

där  

Q = flöde (m3/s) 

n = Mannings tal (s/m1/3) 

Avåt = våt tvärsnittsarea (m2) 

Rh = hydraulisk radie (m) 

s = terrängsluttning 

d = vattendjup (m) 

x = vattenytans bredd (m) 

b = bottenbredd (m) 

P = våt perimeter (m) 

 

Mannings tal valdes till 0,035 utifrån (French, 1986), vilket motsvarar ett naturligt vattendrag 

med en rät åfåra, täckt av en del sten och växtlighet. Ytarean av ån beräknades som 

vattenytans bredd multiplicerat med åns totallängd. Volymen beräknades som våt 

tvärsnittsarea multiplicerat med längden. De fyra vattenkropparna Åmossarnas småvatten som 

är kopplade till ån beräknades separat och adderades slutligen till totalvolymen och totalarean. 

Deras ytarea mättes från satellitbild hämtad från Google maps, vilken multiplicerades med ett 

uppskattat medeldjup på 1 m för att erhålla en volym.   

 

 Uppmätta och beräknade halter i recipienten 

För att erhålla representativa årsmedelhalter av studerade föroreningar sammanställdes 

mätdatan som redovisades i kap.7.3. Mätvärden med stor avvikelse från de genomsnittliga 

värdena (outliers) analyserades och i de fall där det bedömdes motiverat uteslöts dessa värden, 

för att få ett mer representativt värde för ämnets koncentration. För de mätpunkter där halter 

under detektionsgränsen registrerades halverades den aktuella detektionsgränsen för ämnet 
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och antogs representera koncentrationen för de aktuella provtillfällena. Därefter beräknades 

en medelkoncentration för respektive ämne.  

 

Analysmetoden för totalkväve ändrades i samband med att vattenkontrollprogrammet via 

Sydvästra Skånes vattenråd startade 2015. 2007–2014 bestämdes totalkväve halten Tot-N 

genom att summera Kjeldahlkvävet med summan av nitrit- och nitratkvävet. Från 2015 

bestäms totalkvävehalten med en kemiluminiscendetektor efter katalytisk oxidation till 

kväveoxider (Tot-N_TNb) (Wallman et al., 2009). Antagandet att dessa analysmetoder ger 

samma resultat har gjorts och all mätdata rörande totalkvävehalten har behandlats 

tillsammans. En kontrollberäkning gällande de uppmätta kvävefraktionerna i vattnet 

genomfördes också där summan av nitrit-, nitrat- och amoniumhalten jämfördes med uppmätt 

totalhalt av kväve, för att undersöka mätdatans tillförlitlighet.    

 

Därefter beräknades tillgänglig löst fraktion, samt biotillgänglig halt, för ett antal ämnen 

utifrån de uppmätta totalvärdena. Detta för att kunna jämföra dem mot gränsvärden som avser 

löst eller biotillgänglig halt. För dessa ämnen hämtades värden för fraktioner av löst ämne, 

som bygger på mätdata från svenska sjöar och vattendrag från StormTacs databas (StormTac 

Web, 2021a). Dessa fraktioner multiplicerades med totalhalten för att erhålla ett värde på 

halten av löst ämne. För metallerna koppar (Cu), zink (Zn), nickel (Ni) och bly (Pb) avser 

gränsvärdena biotillgängliga halter. Eftersom det för Ståstorpsån inte finns tillgängliga värden 

för uppmätt löst fraktion av dessa ämnen rekommenderar StormTac att istället utgå ifrån 

beräknad löst fraktion (StormTac Web, 2021b). Detta för att undvika ”en uppskattning på en 

uppskattning”, vilket skapar stora osäkerheter. Undantaget är koppar där en beräkning av 

biotillgänglig halt har gjorts utifrån uppmätt totalhalt. En omvandlingsfaktor på 0,1 har 

använts för en konservativ uppskattning av halten biotillgänglig koppar (StormTac Web, 

2021b).  

 

Eftersom det inte finns tillgänglig information om bakgrundskoncentrationerna av Zn och As i 

avrinningsområdet, har uppmätta halter av dessa ämnen används, trots att denna koncentration 

ska subtraheras från uppmätt halt för att göra en korrekt jämförelse mot gränsvärdet. På detta 

sätt räknas det i överkant och en säkerhetsmarginal skapas.  

 

 Vattenkvalitetskriterier 

Ett recipientgränsvärde för fosfor (P) räknades ut med beräkningsverktyget (SLU, 2021) som 

är baserat på ekvationerna för beräkning av ett referensvärde för fosfor presenterat i kap.3.3.3. 

För att beräkna parametern för absorbans i vattnet användes formeln  

𝑓ä𝑟𝑔𝑡𝑎𝑙 (
𝑚𝑔𝑃𝑡

𝑙
) = 500 ∗ 𝐴𝑏𝑠420 (SLU, 2019). För övriga ämnen användes de 

recipientgränsvärden som presenterades i kap. 3.3.3.  

 

 Avrinningsområdet 

Utifrån den totala markanvändningen i avrinningsområdet exkluderades den totala ytarean 

från recipienten (beräknad ovan i kap.8.2.1) eftersom den anges i den modellkomponenten 

istället. Åfårans yta subtraherades ifrån markanvändningen ”jordbruksmark”, och de berörda 

Åmossarna från markanvändningen ”ytvatten”. 
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 Motivering till metod rörande Åmossarna 

Att Åmossarna inkluderades som en del av recipienten beror på flera orsaker. Till att börja 

med bedömdes den uppskattade reningseffekten bli för stor om sjöarna lades in som 

reningsanläggningar, t.ex. dagvattendammar. Detta på grund av att dammar ofta är 

anläggningar med andra förutsättningar än naturliga sjöar såsom högre inloppshalter och 

strypta utlopp, vilka ger en högre reningsgrad än naturliga sjöar (personlig kontakt med 

Thomas Larm, StormTac support, 2021). En alternativ metod hade varit att göra en 

recipientberäkning på Åmossarna och avrinningsområdet uppströms dessa och inkludera som 

en punktbelastning vid Ståstorpsåns början, som då skulle antas börja vid Åmossarnas utlopp. 

Detta skulle ge en modellerad retention i sjöarna och hade varit en fördelaktig metod om 

tillgängliga mätdata av vattenkvalitén hade funnits för dessa sjöar. Provtagningsunderlaget för 

Åmossarna redovisat i kap.7.3 bedöms dock vara för litet att basera en analys av sjöarnas 

reningseffekt på detta. För att få en detaljerad uppskattning av sjöarnas reningseffekt i 

förhållande till den totala recipienten krävs fler provtagningar av vattenkvalitén för att kunna 

göra en bedömning av ett representativt årsmedelvärde. Därför användes inte denna metod. 

 

8.3 Föroreningsreduktion 

Modelleringsparametrarna för de designade våtmarkerna i varje område valdes utifrån 

litteraturunderlaget för optimal rening, se kap.5. Designparametrarna för respektive våtmark 

är presenterade i Bilaga F, Tabell F1 och F2.  

 

Samtliga våtmarker designades med en försedimentationsdamm som motsvarade 10 % av den 

totala anläggningsytan. Dessa två dammdelar dimensionerades som två anläggningar i serie, 

enligt rekommendation från (StormTac Web, 2021b). Tömningstid inkluderades som 

parameter och utflödet Qout ställdes in så att tömningstiden för våtmarken föll mellan 12–24 h. 

För att beräkna genererad flödesvolym multiplicerades avrinningsområdets reducerade area 

med det dimensionerande regndjupet 7,5 mm, vilket motsvarar medelavrinningsvolymen för 

ett medelregntillfälle (Hernebring, 2006). 

 

8.4 Modellering i StormTac 

 Nuvarande föroreningssituation 

Nulägessituationen modellerades i StormTac för respektive delavrinningsområde genom input 

av presenterade parametrar i kap. 8.1–8.2. Schablonhalter, avrinningskoefficienter och övriga 

inställningar sattes enligt StormTacs standardvärden, se Bilaga C. 

 

Existerande reningsanläggningar i avrinningsområdet kartlades. Av dessa bedömdes endast de 

tre dagvattendammarna längs med Västra ringvägen (se Figur 7) vara anlagda med ett tydligt 

reningssyfte. Dimensioneringsparametrar för dessa dammar uppskattades från kartmaterial i 

QGIS samt platsbesök, och för resterande parametrar användes StormTacs standardiserade 

mått. Detaljerad redovisning av anläggningarnas uppskattade utformning redovisas i Bilaga 

D. Den belastning dessa dammar reducerar drogs av ifrån områdets belastning för att få total 

befintlig belastning från detta delavrinningsområde.  

 

Övriga vattenkroppar i avrinningsområdet har inte behandlats som reningsanläggninar i denna 

kartläggning. Då t.ex. märgelgravar, bevattningsdammar och naturliga våtmarker har stor 

skillnad i reningspotential för olika ämnen, samt att denna reningsförmåga är stark beroende 
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av utformning av dammen samt skötsel och underhåll, exkluderats dessa vatten från 

modelleringen. Detta på grund av att det är svårt att bedöma reningseffekten respektive 

vattenkropp har utan en mer detaljerad kartläggning och undersökning av dessa, vilket är 

utanför omfattningen för detta examensarbete. Att inkludera dem som reningsanläggnignar i 

StormTac riskerar därmed att överskatta deras reningseffekt och ge ett missvisande resultat. 

De vattenkroppar som har inkluderats på andra sätt i modelleringen är Åmossarna, samt de två 

fågeldammarna i Trelleborg stad. De vattenkroppar i Åmossarnas småsjösystem som 

Ståstorpsån rinner igenom har beräknats som en del av recipienten Ståstorpsån och bidragit 

med volym och ytarea till denna beräkning. Övriga Åmossar och de två fågeldammarna i 

Trelleborg stad är inlagda som ytvattenförekomster som inkluderar atmosfärisk deposition på 

vattenytan i modellen.  

 

2019 anlades en våtmark i Ståstorpsåns södra delar, nordväst om Västra Vång. Den är 

utfromad som en sidodamm med inlopp från Ståstorpsån, se Figur 11.   

 

 
Figur 11. Nyanlagd våtmark nordväst om Västra Vång (Roth 2021).  

 

I modelleringen är denna våtmark inte inkluderad som reningsanläggning av flera skäl. Dels 

krävs en grundlig inventering och kartläggning av våtmarken för att korrekt kunna bedöma 

reningseffekten den har på olika ämnen, vilket är utanför omfattningen för detta 

examensarbete. Dels är denna våtmark ingen reningsanläggning för dagvatten, utan för 

åvatten, och dess reningseffekt baseras på ytbelastningssamband för olika ämnen. Åvatten har 

generellt en annan föroreningssammansättning än dagvatten och att beräkna dess 

reningseffekt i StormTac skulle riskera att ge ett missvisande resultat. Därutöver är det svårt 

att uppskatta det genomsnittliga flödet in till våtmarken eftersom det beror av flödet i 

vattendraget som det inte finns några närmare analyser av.  

 

 Modellering av reningsåtgärder i StormTac 

Åtgärdsförslag för att reducera föroreningsbelastningen modellerades i StormTacs delmodell 

för föroreningsreduktion. Totalt 11 våtmarker modellerades i de avrinningsområden som 

enligt lågpunktskarteringen ansluter till ån i en specifik punkt. Våtmarkerna placerades 

nedströms respektive delavrinningsområde med antagandet att allt dagvatten, grundvatten och 

dräneringsvatten genererat per delavrinningsområde leds och renas i våtmarken, som har sitt 
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utlopp ut i Ståstorpsån. Våtmarkerna har designats utifrån rekommenderade 

dimensioneringsprinciper utifrån reningseffektivitet, vilka redovisas i Bilaga F.  

 

Metoden är teoretiskt baserad och inte praktiskt förankrad i avrinningsområdets verkliga 

förutsättningar för att kunna anlägga dessa våtmarker. Detta för att kunna beräkna och 

uppskatta vilken omfattning av åtgärder som behöver genomföras enligt modellen för att nå 

god status i vattendraget. Följande antaganden och förenklingar är gjorda:  

- Allt dagvatten samt allt dräneringsvatten från jordbruksmarken leds till våtmarken.  

- Hänsyn är ej tagen till att våtmarken anläggs på jordbruksmark, vilket innebär en 

urlakning av näringsämnen lång tid efter det att marken har slutat brukas.  

- Praktiska aspekter angående placeringarna av de olika våtmarkerna (närhet till vägar, 

järnväg, bebyggelse m.m.) har ej beaktats. Ej heller att placeringen uteslutande är på 

privatägd mark. 

- Endast ytanspråk för våtmark designad ur reningssynpunkt har beräknats, och ej 

ytanspråket som uppkommer om en flödesutjämnande effekt också inkluderas.  

- Tillgänglighet för underhåll är ej taget i beaktande, t.ex. framkomlighet för fordon. 

 

8.5 Känslighetsanalys 

Denna kontrollmodellering utfördes parallellt med den ovan nämnda modelleringen för att 

bedöma känsligheten av volymavrinningskoefficienten i beräkningarna. Den relativa 

osäkerheten för volymavrinningskoefficienterna för en given markanvändning bedöms variera 

mellan 20–40 % och är satt till 20 % i StormTac Web. Större och mer rurala områden bedöms 

generera större osäkerheter (≥ 30–40 %) för avrinningskoefficienterna (StormTac Web, 

2021b). Därför beräknades en ändring på 40 % för avrinningskoefficienten för jordbruksmark, 

från 0,26 till 0,1, det vill säga den största den största minskningen inom osäkerhetsintervallet. 

Därmed antas en större markinfiltration. De 11 våtmarkerna modellerades efter denna nya 

situation, och då områdets reducerade area förändrades påverkades våtmarkernas ytarea och 

utflödet från den permanenta dammnivån. Dessa parametrar presenteras i Bilaga G. Övriga 

parametrar behölls på inställningarna från tidigare modellering.   
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9 Resultat 

9.1 Avrinning 

I Figur 12 presenteras kartläggningen av de berörda dikningsföretagens båtnadsområden. De 

båtnadsföretag som angränsar avrinningsområdets yttre kant presenteras närmre i Bilaga A.1.  

 

  
Figur 12. Översiktskarta med båtnadsområden till dikningsföretag inom Ståstorpsåns 

topografiskt bestämda avrinningsområde. Båtnadsområden som avvattnas ut ifrån det 

topografiskt bestämda avrinningsområdet är markerat med röd färg i tabellen, och de 

båtnader som avvattnas in till området är markerade med grön färg. Båtnadsområden med vit 

färg i tabellen omsluts helt av avrinningsområdet och avvattnas mot Ståstorpsån.  

 

I Figur 13 och 14 presenteras det slutliga avrinningsområdet, justerat efter inkluderade och 

exkluderade båtnadsområden till dikningsföretagen samt efter stadens dagvattenledningsnät. 

Det totala området har delats upp i 18 mindre delavrinningsområden vilka presenteras i 

samma bilder. Det tota avrinningsområdet omfattar 4 250 ha, med en relativ osäkerhet på 

10 %.  
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Figur 13 och 14. Delavrinningsområden för Ståstorpsån, samt närbild på 

delavrinningsområderna i Trelleborgs stad.  

 

I Figur 15 visas en kartbild över de bestämda markanvändningsområdena i respektive 

delavrinningsområde. Redovisning av total area per markanvändning i respektive 

delavrinningsområde presenteras i Bilaga B, Tabell B1 och B2. Samanställning av 

trafikbelastning på inkluderade genomfartsvägar presenteras i Bilaga B, Tabell B3.  
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Figur 15. Karta över avrinningsområdets markanvändningsområden.  

 

Avrinningsområdets korrigerade nederbördsmängd beräknades till 656 mm/år med en relativ 

osäkerhet på 10 %. Detta utifrån den uppmätta nederbörden för avrinningsområdet 597 mm/år 

multiplicerat med en korrigeringsfaktor på 1,1, som presenterat i kap.8.1.2. 
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9.2 Recipient 

Tabell 7 redovisar recipientens beräknade ytarea och volym.  

Tabell 7. Beräknad ytarea och volym av recipienten Ståstorpsån. 

Parameter Värde Kommentar 

Ytarea recipient 154 140 m2 Beräkningar redovisas i 

Bilaga A.2. Volym recipient 121 070 m3 

 

Tabell 8 redovisar beräknade medelhalter från uppmätta koncentrationer i Ståstorpsån som har 

använts i StormTac som grund för beräkning av acceptabel belastning och reningsbehov i 

recipienten. För de ämnen som det saknas uppmätta lösta eller biotillgängliga halter för har 

beräknade halter används i modellen. Sammanställning av exkluderade och modifierade 

datapunkter återfinns i Bilaga A.3. 

Tabell 8. Uppmätta medelhalter (µg/l) i recipienten för de undersökta ämnena. För metaller 

anges totala fraktioner, fraktion av löst ämne samt den beräknade lösta halten av ämnet. För 

koppar (Cu) presenteras också beräknad biotillgänglig halt. Värden angivna som input i 

StormTac är markerade med röd färg. 

Ämne 
Koncentra-

tion (µg/l) 

Fraktion löst 

ämne 

Beräknad löst 

halt (µg/l) 

Beräknad 

biotillgänglig halt 

(µg/l) 

P 159 - - - 

N 4 790 - - - 

Pb 0,92 0,17 0,16 - 

Cu 2,2 0,81 1,78 0,22 

Zn 5,0 0,64 3,19 - 

Cd 0,025 0,72 0,018 - 

Cr 0,4 0,65 0,26 - 

Ni 1,9 0,77 1,45 - 

As 2,1 0,74 1,54 - 

 

Det recipientspecifika gränsvärdet för fosfor beräknades till 21 µg/l. De ingående 

parametrarna till uträkningen i beräkningsverktyget (SLU, 2021) presenteras i Bilaga A.4. 

 

Area per markanvändning för recipientens tillrinningsområde är redovisat i Bilaga E, Tabell 

E5.   

 

9.3 StormTac-modellering 

 Nuvarande föroreningssituation 

Den beräknade reningseffekten av de befintliga dagvattendammarna längs Västra Ringvägen 

är inkluderad i den totala föroreningssituationen, och deras utformning och beräknade 

reningseffekt presenteras i Bilaga D. Tabell 9 presenterar den totala föroreningsbelastningen 

till recipienten i kg/år, samt den acceptabla belastningen utifrån angivna recipientgränsvärden 

och det beräknade reningsbehovet. Tabell 10 presenterar föroreningsbelastningen från endast 

dagvatten och basflödet, dvs. utan hänsyn till atmosfärisk deposition på recipientens yta eller 

nettosedimentation i recipienten. 
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Tabell 9. Total föroreningsmängd (kg/år) till Ståstorpsån, inkluderat belastning från dagvatten, 

basflöde (torrvädersavrinning, anslutet dräneringssystem), grundvattentillströmning, 

atmosfärisk deposit-ion på vattenytan och nettosedimentering i vattendraget (avser retention i 

tillavrinningsområdet i diken, vattendrag etc. och även retention i själva recipienten). 

Acceptabel belastning (kg/år) utifrån angivna recipientgränsvärden samt det beräknade 

reningsbehovet (kg/år). 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni As 

Total belastning 

(kg/år) 
1 800 41 000 94 160 340 1,8 31 24 29 

Acceptabel 

belastning (kg/år) 
240 11 000 700 370 590 7,9 410 64 9,8 

Reningsbehov 

(kg/år) 
1 560 30 000 0 0 0 0 0 0 19,2 

Reningsbehov (%) 87% 73%       66% 

 

Tabell 10. Total föroreningsbelastning från endast dagvatten och basflödet (kg/år), samt den 

absoluta och relativa osäkerheten för respektive ämne. 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni As 

Föroreningsmängd 

(kg/år) 

1 800 39 000 81 140 310 1,6 30 23 29 

Absolut osäkerhet (+/-)  510 11 000 19 34 77 0,41 8,3 6,3 8,9 

Relativ osäkerhet (%) 29 28 23 23 25 26 28 28 31 

 

Tabell 11 redovisar de beräknade föroreningshalterna för dagvatten och basvattenflödet i 

avrinningsområdet, de uppmätta koncentrationerna samt recipientgränsvärdena för ån.  

Tabell 11. Beräknad total föroreningshalt i dagvattnet och basvattenflödet 

(torrvädersavrinning och anslutet dräneringssystem), samt den uppmätta föroreningshalten i 

ån och riktvärdena (µg/l) för att uppnå god status enligt MKN. De beräknade värden som 

överensstämmer med de uppmätta halterna inom osäkerhetsintervallet är markerat med röd 

färg. 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni As 

Beräknad total 

föroreningshalt (µg/l) 
160 3 500 7,2 13 28 0,14 2,6 2,0 2,6 

Absolut osäkerhet (+/-)  53 1 200 2,1 3,8 8,5 0,045 0.88 0,67 0,92 

Relativ osäkerhet (%) 34 34 29 30 31 31 33 33 36 

Uppmätta 

föroreningshalter 

(µg/l) 

159 4 790 0,92 2,19 4,99 0,025 0,39 1,89 2,1 

Gränsvärden och 

riktväden (µg/l) 
21 1 250 1,21 0,51 5,51 0,082 3,42 41 0,52 

1. Avser biotillgänglig halt  

2. Avser löst halt  
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Figur 16 och 17 illustrerar föroreningsbelastningen för respektive delavrinningsområde för 

fosfor och kväve i kg/år/ha.  

 
Figur 16 och 17. Karta över beräknad föroreningsbelastning per ytenhet för respektive 

delavrinningsområde för fosfor och kväve i befintlig situation.  

 

Eftersom jordbruksmark är den dominerande markanvändningen i samtliga 

delavrinningsområden förutom i Trelleborgs stad är föroreningsbelastningen för fosfor och 

kväve relativt jämn i avrinningsområdets norra delar. De högsta värdena för fosfor återfinns i 

Trelleborgs stad, och de högsta värdena för kväve i de jordbruksdominerande 

delavrinningsomårderna.   

 

Sammanställning av resultattabeller presenteras i Bilaga E, Tabell E1-E4. Kompletterande 

kartor över föroreningsbelastning från respektive delavrinningsområde av fosfor och kväve i 

enheterna kg/år samt µg/l presenteras i Bilaga E, Figur E1-E4.  
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 Föroreningsreduktion i modellerade våtmarker 

I Figur 18 visas de modellerade anläggningarnas approximativa placering samt deras 

uppskattade ytanspråk, som också presenteras i siffor i Tabell 12. I Tabell 13 redovisas den 

beräknade föroreningsbelastningen i recipienten efter rening i våtmarkerna. 

Dimensioneringsparametrar, anläggningsspecifika reningseffekter och osäkerheter presenteras 

närmare i Bilaga F. 

 

 

 

 

Våtmark 

Ytanspråk 

permanent 

vattenyta (ha) 

A 6,00 

B 4,05 

C 1,98 

D 2,32 

F 2,22 

H 2,44 

I 3,67 

J 3,17 

L 0,48 

M 0,54 

N 0,46 

Totalt 27,33 

Figur 18. Översikt av modellerade våtmarkernas placeringar och ytanspråk (i skala).    

Tabell 12. Ytanspråk för respektive våtmark i Figur 18.   

Tabell 13. Beräknad total belastning av dagvatten och basflöde efter rening i våtmarkerna 

(kg/år), områdets acceptabla belastning samt eventuellt reningsbehov. 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni As 

Total belastning efter rening 

(kg/år) 
730 25 000 28 66 150 0,98 13 13 13 

Total relativ osäkerhet (%) 33 36 27 30 30 32 30 30 36 

Total absolut osäkerhet (+/-) 242 8 935 7,41 19,7 43 0,31 4,1 4,3 4,85 

Acceptabel belastning 

(kg/år) 
240 11 000 700 370 590 7,9 410 64 9,8 

Återstående reningsbehov 

(kg/år) 
490 14 000 0 0 0 0 0 0 3,2 
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 Känslighetsanalys för volymavrinningskoefficient 

Med volymavrinningskoefficienten för jordbruksmark ändrad med 40 % från 

standardinställningen 0,26 till 0,10, vilket är den nedre gränsen för intervallet för 

jordbruksmark, ändras recipientens föroreningsbelastning till värdena presenterade i Tabell 

14. Där redovisas också den acceptabla belastningen och reningsbehov för detta scenario. 

Tabell 14. Total föroreningsmängd (kg/år) till Ståstorpsån med volymavrinningskoefficient 0,1 

för jordbruksmark, inkluderat belastning från dagvatten, basflöde (torrvädersavrinning, 

anslutet dräneringssystem), grundvattentillströmning, atmosfärisk deposition på vattenytan 

och nettosedimentering i vattendraget (avser retention i tillavrinningsområdet i diken, 

vattendrag etc. och även retention i själva recipienten). Acceptabel belastning (kg/år) utifrån 

angivna recipientgränsvärden samt det beräknade reningsbehovet (kg/år). 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni As 

Total belastning recipient 

(kg/år) 
1 000 22 000 76 130 280 1,4 20 17 14 

Acceptabel belastning 

(kg/år) 
130 5 600 570 300 480 6,4 270 44 4,7 

Reningsbehov (kg/år) 870 16 400 0 0 0 0 0 0 9,3 

Reningsbehov (%) 87 75 - - - - - - 66  

 

Tabell 15 redovisar de beräknade föroreningshalterna för dagvatten och basvattenflödet i 

avrinningsområdet för båda scenarierna (φjordbruksmark = 0,1 respektive 0,26). För jämförelse 

presenteras också de uppmätta koncentrationerna samt recipientgränsvärdena för ån.  

 

Tabell 15. Jämförelse mellan beräknad total föroreningsbelastning för avrinningsområdet för 

de två olika scenarierna med φjordbruksmark = 0,1 och 0,26. Beräknad total föroreningshalt 

inkluderar dagvattnet och basvattenflödet (torrvädersavrinning och anslutet 

dräneringssystem). För jämförelse presenteras också den uppmätta föroreningshalten i ån och 

riktvärdena (µg/l) för att uppnå god status enligt MKN. 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni As 

Beräknad 

föroreningshalt (µg/l) 

(φjordbruksmark= 0,1) 

120 2 500 7,9 14 31 0,2 2,4 1,9 1,8 

Beräknad total 

föroreningshalt (µg/l)  

(φjordbruksmark= 0,26) 

160 3 500 7,2 13 28 0,14 2,6 2,0 2,6 

Uppmätta 

föroreningshalter (µg/l) 
159 4 790 0,92 2,19 4,99 0,025 0,39 1,89 2,1 

Gränsvärden och 

riktvärden (µg/l) 
21 1 250 1,21 0,51 5,51 0,082 3,42 41 0,52 

1. Avser biotillgänglig halt  

2. Avser löst halt  

Tabell 16 presenterar den totala föroreningsbelastningen på avrinningsområdet efter rening i 

de modellerade vårmarkerna och det återstående reningsbehovet för att nå god status. 

Dimensioneringsparametrar, anläggningsspecifika reningseffekter och osäkerheter kopplat till 

våtmarkerna presenteras närmare i Bilaga G. Ytanspråk för respektive våtmark presenteras i 

Tabell 17.  
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Tabell 16. Beräknad total belastning av dagvatten och basflöde efter rening i våtmarkerna 

(kg/år) samt eventuellt reningsbehov. 

Ämne P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni As 

Total belastning efter  

rening (kg/år) 
430 13 000 23 52 130 0,82 9,7 10 7,1 

Återstående renings- 

Behov (kg/år) 
300 7 400 0 0 0 0 0 0 2,4 

 

Tabell 17. Ytanspråk av den permanenta vattenytan respektive våtmark.  

Våtmark 

Ytanspråk 

permanent 

vattenyta (ha) 

A 2,93 

B 2,26 

C 1,02 

D 1,13 

F 1,13 

H 1,17 

I 1,85 

J 1,57 

L 0,19 

M 0,28 

N 0,19 

Totalt 13,72 
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10  Diskussion  

Jordbruksmark är den dominerande markanvändningen i samtliga delavrinningsområden, 

förutom de tre delområderna lokaliserade i Trelleborgs stad, vilket kan ses i Figur 15. Därför 

är föroreningsbelastningen från dessa områden relativt jämn, med höga koncentrationer av 

fosfor och kväve som är illustrerat i figur 16 och 17. Vid jämförelse mellan de uppmätta 

halterna av de studerade föroreningsämnena i ån och den modellerade 

föroreningsbelastningen (i Tabell 11) kan man se att ämnena fosfor, nickel och arsenik faller 

inom det beräknade osäkerhetsintervallet. För kväve är halten nära att falla inom 

osäkerhetsintervallet. De modellerade värdena inkluderar endast dagvatten och basflöde, 

vilket innebär att nettosedimentation och atmosfärisk deposition på ån inte inkluderas. Detta 

kan förklara skillnaden mellan uppmätt halt och modellerad halt för kväve, samt det faktum 

att variationer i jordbruket påverkar dessa halter mycket. Provtagningspunktens placering 

bedöms vara betydande för de uppmätta halterna av metaller som var betydligt lägre än 

modellerade halter för flera av de studerade ämnena. Detta på grund av att 

provtagningspunkten är uppströms en del av stadens dagvattenutlopp till ån (se figur 8 och 

14) och föroreningsbelastningen från dessa urbana markanvändningar genererar de största 

koncentrationerna av metaller till recipienten. Placeringen av provtagningspunkten bedöms 

även i viss mån kunna påverka reningsprocesser i ån, där en mer nedströms placering ger 

längre transportsträcka och mer tid för sedimentering. Utifrån den totala uppmätta halten av 

metaller är andelen löst respektive biotillgänglig halt beräknad, och det är dessa beräkningar 

som StormTacs modelleringsresultat baseras på. Uppskattningen mellan de olika typerna av 

halter kan utgöra en annan förklaring till skillnaden. Den stora skillnaden mellan uppmätta 

och beräknade värden för metallerna i denna studie gör att inga säkra slutsatser kan dras 

utifrån detta resultat. StormTac främst är utvecklat för att modellera dagvatten från urbana 

miljöer, där de högsta koncentrationerna av metaller generellt förekommer, och därför medför 

recipientmodellen applicerad på avrinningsområden med stora arealer jordbruksmark stora 

osäkerheter.   

 

Osäkerheterna rörande modellering av arsenik är bedömt som stort, då både halterna av ämnet 

per markanvändningsområde (redovisad i Bilaga C, Tabell C1) och reningseffekten av ämnet i 

dammar och våtmarker (se Tabell 3 och 4) är baserade på ett fåtal studier med stora 

variationer i värden. Att de modellerade värdena och uppmätta halterna är relativt 

överensstämmande för arsenik ska därför inte uteslutande tolkas som att modellen är 

tillförlitlig för denna bedömning. 

 

Tabell 9 och 11 visar att det endast finns ett reningsbehov av näringsämnena fosfor och kväve 

samt arsenik i Ståstorpsån. För att komma ner i acceptabel belastning på recipienten för 

avrinningsområdet krävs en total fosfor- och kvävereduktion på 87 % och 73 % (se Tabell 9). 

Om denna acceptabla belastning skulle delas upp per delavrinningsområde krävs en reduktion 

på ca. 90 % av fosfor för samtliga delavrinningsområden norr om staden som är dominerade 

av jordbruksmark.  

 

Den nödvändiga reningsgraden för att nå recipientgränsvärdena i vattendraget styrks av den 

genomförda känslighetsanalysen. I detta modelleringsscenario behöver fosfor och kväve 

reduceras i storleksordningen 87 % respektive 75 % för att uppnå acceptabel belastning, vilket 

är mycket likt scenariot med avrinningskoefficenten för jordbruksmark (φjordbruksmark) på 0,26. 

Genom att ändra minska volymavrinningskoefficienten för jordbruksmarken till att 
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representera flacka förhållande med större markinfiltration och ökat basvattenflöde 

(φjordbruksmark = 0,1) visade resultatet att områdets totala föroreningsbelastning av näringsämnen 

utifrån StormTacs recipientmodell kraftigt minskade, nära halverades, för både mängden i 

kg/år och i halten i µg/l, för dessa ämnen. Däremot ändrades också områdets acceptabla 

belastning kraftigt, vilket resulterade i att båda modelleringsfallen beräknar områdets 

reningsbehov till ca. 87 % för fosfor och 75 % för kväve. Detta eftersom den acceptabla 

belastningen på recipienten beräknas utifrån ett samband mellan den totala 

föroreningsbelastningen, gränsvärdena och uppmätta halter i ån (se kap.6.2.3) och därför 

justeras efter förändringar i föroreningsbelastningen.  

 

Vid jämförelse med de uppmätta halterna från Ståstorpsån är skillnaden mellan dessa värden 

och de modellerade större för det studerade scenariot i känslighetsanalysen (φjordbruksmark = 0,1) 

än för normalfallet (φjordbruksmark = 0,26). P ligger strax under halten för osäkerhetsintervallet, 

medan den modellerade halten av kväve är kraftigt under de uppmätta nivåerna i ån, nära 

hälften. Samtliga metallkoncentrationer förutom nickel och arsenik bedöms öka, vilket skapar 

en ännu större skillnad från den uppmätta värdena i jämförelse med normalfallet. Att de 

uppmätta halterna i ån överlag stämmer dåligt överens med det modellerade värdena för detta 

fall tyder på att förhållandet mellan markavrinning och dränering ligger närmre värdet för 

normalfallet, alternativt att halterna för basflödet i modellen är lågt antagna för näringsämnen 

i detta område.   

 

Den modellerade föroreningsreduktionen av de 11 våtmarkerna uppnådde ej 

recipientgränsvärdarna för fosfor, kväve och arsenik. Trots att de totalt avskilde ca. 1100 kg 

P/år och 16 000 kg N/år återstår ett reningsbehov på nära 490 och 14 000 kg/år respektive. 

Samtliga modellerade våtmarker uppnår en ca. 80 % reningsgrad för fosfor och 50 % för 

kväve, samt reningsgrad mellan 68–95 % för de olika metallerna (se Bilaga F, Tabell F3). För 

den ideala utformningen våtmarken är designad efter, med hög hydraulisk effektivitet, 

tillräcklig uppehållstid och höga inloppskoncentrationer, är dessa värden inte orimliga och 

enstaka fallstudier med denna nivå av reningsgrad förekommer i StormTacs databas för våta 

dammar och våtmarker. Däremot ligger de mer vanligt förekommande reningseffekterna för 

samtliga ämnen under dessa nivåer, t.ex. för fosfor vars reningseffekt för våta dammar och 

våtmarker normalt varierar mellan 30–70 % (StormTac Web, 2021a). Högre reningsgrad än 

den modellerade är dock orimlig utifrån de fallstudier som är genomförda och inkluderade i 

StormTacs databas (StormTac Web, 2021a).  

 

Vid dimensionering av åtgärder för fallet med φjordbruksmark = 0,1 blir reningsgraden för 

samtliga föroreningsämnen i samma storleksordning som för normalfallet. Gällande 

våtmarkernas storlek blir anläggningarna betydligt mindre eftersom delavrinningsområdernas 

reducerade area minskar. I jämförelse med normalfallet minskar ytanspråket med drygt 

hälften. Eftersom osäkerheterna är stora för hur förhållandet mellan ytavrinning och dränering 

ser ut för jordbruksmark skapas stora skillnader i dimensionering av reningsanläggningar på 

denna typ av markanvändning. Utan kunskap om hur detta förhållande ser ut, eller hur 

dräneringssystemen är utformade, blir beräkningarna av våtmarkers storlek, inloppshalt och 

utformning mycket osäkra och svåra att använda för att bedöma t.ex. nödvändigt ytanspråk.  

 

Våtmarker bedöms generellt kunna rena näringsämnen mer effektivt än dammar, då de 

förutom sedimentering skapar förutsättningar för finare partiklar och lösta föreningar att 

reduceras via en komplex kombination av kemiska och biologiska processer. StormTac är 

uppbyggd på reningssamband baserat på empirisk datainsamling från olika 
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reningsanläggningar, och detta kan kopplas till den höga reningsgraden för de modellerade 

våtmarkerna. Det är möjligt att uppnå en hög reningsgrad av fosfor och kväve genom till 

exempel anläggande av en fosfordamm i anslutning till en åker, eller via en sidodamm eller 

anläggning av en våtmark i vattendraget, men dessa anläggningar kan inte modelleras i 

StormTac. En fosfordamm är vanligtvis betydligt mindre än vanliga våtmarker, och 

rekommenderas att placeras högt upp i avrinningsområdet med relativt lite tillrinnande vatten 

med hög fosforhalt exempelvis i ett befintligt dike i anslutning till en åker. De utformas med 

en djup del följt av en grund del täckt av vegetation. Den generella våtmarken som ligger till 

grund för reningssambanden i StormTac är stora till ytan, har ett relativt stort 

tillrinningsområde och är relativt grunda. Eftersom fosfordammar är en specifik typ av 

anläggning koncentrerad till en viss typ av markanvändning är inte reningssambanden i 

StormTac helt representativa för att beräkna reningseffekten av denna typ av anläggning. 

Sidodammar och anläggning av en våtmark i en åfåra behandlar, som tidigare nämnt, åvatten 

och inte dagvatten. Därför har dessa typer av renings anläggningar ej inkluderats som 

lösningsförslag i detta examensarbete.    

 

I urbana miljöer är dagvatten mer definierat, där stor del av dagvattnet avleds genom 

ledningar och är lättare att styra dit man vill. Jordbruksmark, och naturmark i allmänhet, 

medför större osäkerheter i uppskattningar av volymavrinningskoefficienter då 

infiltreringskapaciteten för marken har stor variation och det kan vara svårt att avgöra vilka 

ytor som är kopplade till t.ex. dräneringssystem. Hur dräneringssystemet för jordbruksmarken 

är utformat är helt avgörande för hur stor andel ytavrinning denna mark genererar, samt vilken 

föroreningshalt detta vatten har. Det ytavrinnande vattnet för med sig högre koncentrationer 

av näringsämnen än de vatten som låtit infiltrerats i marken eller dränerats och sedan leds ut i 

vattendraget. Som kan ses i Bilaga C, Tabell C1 är schablonhalterna för fosfor och kväve 5,6 

respektive 4,8 gånger högre i dagvattnet för jordbruksmark än för basflödet. Detta utgör en 

stor osäkerhet i modellen, då förhållandet mellan ytvattenavrinningen och dräneringsvatten är 

svår att avgöra utan en noggrann kartläggning av dessa system vilket kräver stora resurser. På 

grund av detta är exakt typ och placering av reningsanläggnignar med fokus på rening av 

fosfor och kväve är svårbedömt i denna studie. För att kunna dra några slutsatser rörande 

vilken typ av anläggning som passar på respektive placering behöver jordbruksmarkens 

markavvattning kartläggas.  

 

Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att StormTac är ett användbart modelleringsverktyg för 

att kartlägga föroreningsbelastningen från ett avrinningsområde på ett översiktligt plan. För 

ett jordbruksdominerat område som i denna fallstudie beräknas ett stort reningsbehov av 

näringsämnena fosfor och kväve i samtliga områden med hög andel jordbruksmark, vilket gör 

verktyget mindre användbart till att prioritera områden för åtgärder i detta fall.   

 

Modellering av reningsåtgärder i ett jordbruksdominerat område ger en grov uppskattning av 

omfattningen av reningsåtgärder som krävs, men modellen innefattar stora osäkerheter 

rörande viktiga dimensioneringsparametrar. Vid design av våtmarker med tillrinning från 

jordbruksmark är områdets dränering styrande för mängden tillrinnande vatten, och utan 

närmare kunskap om den blir antagandena stora i StormTac som behandlar just dagvatten i 

dess beräkningar.  

 

För att nå god status i Ståstorpsån krävs omfattande insatser i hela landskapet, specifikt för att 

uppfylla kvalitetsfaktorn näringsämnen. De modellerade våtmarkerna uppnår inte god status 

för fosfor och kväve fast de är optimerade ur reningssynpunkt. Vid jämförelse mot generell 
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reningseffekt i dammar och våtmarker från genomförda studier är denna reningsgrad mycket 

hög. Slutsatsen kan dras att endast förlita sig på våtmarker som reningsåtgärder skulle kräva 

stora arealer och med det en stor förlust av brukad odlingsmark. En kombination av 

samverkande åtgärder i landskapet skulle bidra till att reducera näringsläckaget till ån, bland 

annat optimering av jordbrukstekniker i avrinningsområdet. Exempel på detta kan vara 

gödsling vid optimal tidpunkt på året, växtplatsanpassad odling med t.ex. fånggrödor, höst-

och vinter sådd och minskad markpackning. Ett visst läckage av näringsämnen till 

vattendraget är oundvikligt när marken brukas aktivt, men förebyggande insatser kan göra 

betydlig skillnad. Man kan också konstatera att anläggandet av så stora arealer våtmark inte är 

realistiskt att genomföra av praktiska skäl. Genomförbarheten av åtgärder påverkas av en 

mängd faktorer, bland annat markägarnas inställning, tillgänglig yta och budget. Även 

prioriteringar och kompromisser mellan olika intressen behöver ofta göras, t.ex. främjande av 

biologisk mångfald, översvämningsproblematik, säkerställning av landets matproduktion, 

historiska lämningar och ekonomi.  

 

För god ekologisk status bedöms också de biologiska och hydromorfiska kvalitetsfaktorerna, 

vilket kan kräva åtgärder i själva vattendraget. Den kraftigt negativa påverkan från mänskliga 

aktiviteter som Ståstorpsån är utsatt för innebär försämrade förutsättningar för växter och djur 

som lever i eller i anslutning till vattendraget. Genom att återställa vattenmiljöerna till ett mer 

naturligt tillstånd främjas det naturliga växt- och djurlivet, och detta förbättrar också de 

biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna som ingår i bedömningen av ekologisk 

status enligt MKN. Livsmiljöerna för bottenfauna, alger och fiskar förbättras genom åtgärder 

som meandring av vattendraget, etablering av kantzoner, varierande djup och flödeshastighet, 

ljusinsläpp mm. Därför är åtgärder i vattendraget ett viktigt steg i arbetet för att uppnå god 

ekologisk status i denna miljö. Den effekt dessa åtgärder eventuellt bidrar med är däremot 

svår att kvantifiera och kan inte beräknas med metoden StormTac är uppbyggd på. Dels 

eftersom StormTac behandlar dagvatten och inte åvatten, och dessa vatten har olika 

föroreningssammansättning vilken inte representeras av schablonhalterna insamlade som 

underlag i StormTacs databas. Vidare är reningsanläggningar placerade i eller i anslutning till 

åfåran, som en utvidgning av åfåran eller en sidodamm, inte dagvattenanläggningar utan 

försörjs med ett konstant tillflöde av åvatten vilket gör att reningseffekten beror på 

ytbelastningssamband för olika ämnen. Eftersom dessa åtgärder i och i anslutning till 

vattendrag är svåra att kvantifiera är det viktigt att provtagning på vattnet genomförs även 

efter att åtgärder är genomförda, både uppströms och nedströms i systemet, för att kunna 

bedöma effekten av dem. Ett framtida utvecklingsområde hade varit att undersöka hur rening 

fungerar med lösningar i eller i anslutning till åfåran och huruvida detta kan beräknas och 

modelleras.   

 

Den kemiska statusen är svårt att uttala sig säkert om eftersom de uppmätta halterna från ån 

redovisas som totalhalt, medan gränsvärdena anges i löst eller biotillgänglig halt. I den 

aktuella provtagningspunken kan god status påvisas för samtliga undersökta ämnen, förutom 

arsenik, efter omvandling av uppmätta halter till löst eller biotillgänglig halt. Det kan vara av 

betydelse att flytta provtagningspunkten längre nedströms för att samtliga urbana ytor som har 

utlopp till ån representeras i vattenprovet. Det är viktigt att fortsätta undersöka den kemiska 

statusen i ån, specifikt i samband med att Trelleborg stad byggs ut och förtätas då urbana ytor 

genererar en större belastning av dessa ämnen.  
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11 Slutsatser 

För att uppnå optimal reningseffekt av P och N i dammar och våtmarker behöver alltid 

platsspecifika förutsättningar som markförhållanden, föroreningsbelastning och 

dimensionerande flöde tas i beaktande eftersom reningseffektiviteten är direkt beroende av 

dessa parametrar. För att främja fosforreduktion bör anläggningen utformas för att primera 

sedimentation, med utbredd växtlighet samt säkerställa regelbunden skötsel av anläggningen 

för att säkra funktionen över tid. Optimal kvävereduktion i en damm eller våtmark skapas då 

förutsättningar för denitrifikation tillhandahålls med höga koncentrationer N och anoxiska 

förhållanden i anläggningen. Beroende på dammens eller våtmarkens placering i landskapet 

kan andra utformningar på anläggningen också vara effektiva, men gemensamt för samtliga är 

en hög inloppshalt, hög hydraulisk effektivitet och lång uppehållstid. 

 

Dagvatten och recipientmodellen StormTac kan användas för att uppskatta ett reningsbehov 

på en recipient i ett jordbruksdominerat landskap, samt för att prioritera åtgärder i områden 

med stort åtgärdsbehov. En reduktion på ca 87 % för P och 73 % för N krävs för att uppnå 

gränsvärdena för god ekologisk status i hela avrinningsområdet för Ståstorpsån. Utifrån 

resultatet presenterat i denna rapport kan inte tillförlitliga slutsatser dras rörande 

metallföroreningar, eftersom de uppmätta och modellerade värdena skiljde sig mycket. Då 

StormTac främst är utvecklat för att modellera dagvatten från urbana miljöer, där de högsta 

koncentrationerna av metaller generellt förekommer, är uppskattningen av metallföroreningar 

från ett avrinningsområde dominerat av jordbruksmark mycket osäker.  

 

Omfattande insatser krävs för att reducera P och N till nivåer motsvarande god status för 

Ståstorpsån. Våtmarker som ensam reningsåtgärd är inte ett rimligt angreppssätt för att uppnå 

god ekologisk status i vattendraget och andra åtgärder i landskapet behövs som komplement, 

t.ex. restaureringsåtgärder i vattendraget och anpassning av jordbrukstekniker för att 

minimera näringsläckage.  

 

StormTac är ej ensamt ett tillförlitligt verktyg för att ta fram en åtgärdsplan i denna typ av 

miljö. Detta eftersom osäkerheterna rörande jordbruksmarkens avvattning, dränering och 

föroreningshalt är stora, samt att programmet ej inkluderar beräkningar på åtgärder kopplade 

till reningsåtgärder som utförs i eller i anslutning till själva vattendraget.  
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12  Framtida studier 

För att vidareutveckla arbetet i detta examensarbete föreslås att utföra en litteraturstudie och 

omvärldsanalys av åtgärdsplaner för vattendrag med avrinningsområden dominerat av 

jordbruksmark, och undersöka effekten dessa vattendrag uppvisade efter genomförande av 

olika åtgärder.  

 

Ett annat framtida utvecklingsområde är att vidareutveckla StormTac, eller ett liknande 

beräkningsverktyg, till att hantera naturvatten och åvatten på ett realistiskt sätt och som kan 

beräkna effekterna av reningsåtgärder i eller i anslutning till ett vattendrag. Detta för att skapa 

ett mer användbart modelleringsverktyg för att uppskatta omfattningen av nödvändiga insatser 

för att nå god status enligt MKN i vattendraget, då åtgärdsinsatser ofta koncentreras där.  

 

Slutligen kan det undersökas närmre om det finns alternativa sätt på hur man kan behandla 

markanvändningen jordbruksmark i StormTac på ett realistiskt sätt, så en generell bedömning 

av föroreningsbelastning och åtgärder kan göras.  

  



56 

 

  



57 

 

Referenser 

Ahmed, S. D., Agodzo, S. K. & Adjei, K. A. 2020. Designing River Diversion Constructed 

Wetland for Water Quality Improvement. In Devlin, A., Pan, J. & Manjur Shah, M. (eds.) 

Inland Waters-Dynamics and Ecology. DOI: 10.5772/intechopen.92119. IntechOpen, kapitel 

3.  

 

Bergström, L., Djodjic, F., Kirchmann, H., Nilsson, I. & Ulén, B. 2007. Fosfor från 

jordbruksmark till vatten - tillstånd, flöden och motåtgärder i ett nordiskt perspektiv. Uppsala: 

SLU. 

 

Blick, S. A., Kelly, F., Skupien, J. J., Friedman, B., Jacobus, S., McColligan, G., Birckhead, 

H., Morris, J., Obropta, C., Schiariti, P., Zomorodi, K. & Miller, C. 2004. New Jersey 

StormWater Best management practices manual. New Jersey: New Jersey Department of 

Environmental Protection. Tillgänglig: https://www.njstormwater.org/bmp_manual2.htm 

(Hämtad 2021-05-14) 

 

Braskerud, B. C. 2002. Factors affecting phosphorus retention in small constructed wetlands 

treating agricultural non-point source pollution. Ecological Engineering, 19(1), 41-61. 

https://doi.org/10.1016/S0925-8574(02)00014-9  

 

Braskerud, B. C., Tonderski, K. S., Wedding, B., Bakke, R., Blankenberg, A.-G. B., Ulén, B. 

& Koskiaho, J. 2005. Can Constructed Wetlands Reduce the Diffuse Phosphorus Loads to 

Eutrophic Water in Cold Temperate Regions? Journal of Environmental Quality, 34(6), 2145-

2155. https://doi.org/10.2134/jeq2004.0466  

 

Butler, D., Digman, C. J., Makropoulos, C. & Davies, J. W. 2018. Urban drainage, 4e uppl. 

New York, Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group. 

 

Börling, K. 2010. Dammar som samlar fosfor. In: Jordbruksverket (ed.). Jordbruksverket. 

Tillgänglig: http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo10_11.pdf 

 

Chambers, P. A., Allard, M., Walker, S. L., Marsalek, J., Lawrence, J., Servos, M., Busnarda, 

J., Munger, K. S., Adare, K., Jefferson, C., Kent, R. A. & Wong, M. P. 1997. Impacts of 

Municipal Wastewater Effluents on Canadian Waters: a Review. Water Quality Research 

Journal, 32(4), 659-714. DOI:10.2166/wqrj.1997.038. 

 

Dahlström, B. 2006. Regnintensitet i Sverige - en klimatologisk analys. Stockholm: Svenskt 

Vatten AB. Tillgänglig: http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2006-26.pdf (Hämtad 2021-04-

10)  

 

Dikningsföretag Nr 5 och 7 Tågarp, samlade handlingar. 1889. Akt: 12-VÄM-24 hos 

(Länsstyrelsen Skåne, 2021). Tillgänglig: 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=R

EG&nbOfImages=56&sd_base=lm12&sd_ktun=0003qvfx 

 

Dikningsföretag Nr 1, 3, 5 m fl hemman i Östra Grefvie, samlade handlingar. 1900. Akt: 12-

ÖSG-53 hos (Länsstyrelsen Skåne, 2021). Tillgänglig: 

https://www.njstormwater.org/bmp_manual2.htm
https://doi.org/10.1016/S0925-8574(02)00014-9
https://doi.org/10.2134/jeq2004.0466
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_jo/jo10_11.pdf
http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2006-26.pdf
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=56&sd_base=lm12&sd_ktun=0003qvfx
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=56&sd_base=lm12&sd_ktun=0003qvfx


58 

 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=R

EG&nbOfImages=79&sd_base=lm12&sd_ktun=0003gjpv&p=5 

 

Dikningsföretag Nr 13, 15 och 16 i Östra Grefvie, samlade handlingar. 1907. Akt: 12-ÖSG-

56 hos (Länsstyrelsen Skåne, 2021). Tillgänglig: 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=R

EG&nbOfImages=79&sd_base=lm12&sd_ktun=0003gjpx 

 

Dikningsföretag Nr 7 Fjärdings-löv och Nr 3 Gylle, samlade handlingar. 1910. Akt: 12-GYL-

59 hos (Länsstyrelsen Skåne, 2021). Tillgänglig: 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=R

EG&nbOfImages=54&sd_base=lm12&sd_ktun=0003li1y 

 

Dikningsföretag Nr 3 Gylle m.fl. hemman, samlade handlingar. 1917. Akt: 12-GYL-76 hos 

(Länsstyrelsen Skåne, 2021). Tillgänglig: 

https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=R

EG&nbOfImages=42&sd_base=lm12&sd_ktun=0003li28 

 

Dikningsföretag Torkelstorp nr 3 m fl hemman, samlade handlingar. 1926. Akt: 12-LN-118 

hos (Länsstyrelsen Skåne, 2021). Tillgänglig: http://ext-

dokument.lansstyrelsen.se/skane/Vattenarkiv/PDF_Skane/12-LN-118.pdf 

 

Dikningsföretag Gylle, samlade handlingar. 1947. Akt: 12-LN-904 hos (Länsstyrelsen Skåne, 

2021). Tillgänglig: http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/skane/Vattenarkiv/PDF_Skane/12-

LN-904.pdf 

 

Dikningsföretag Ö. Grevie, samlade handlingar. 1958. Akt: 12-LN-2092 

hos (Länsstyrelsen Skåne, 2021). Tillgänglig: http://ext-

dokument.lansstyrelsen.se/skane/Vattenarkiv/PDF_Skane/12-LN-2092.pdf 

 

Dotro, G., Langergraber, G. M., Pascal, Nivala, J., Puigagut, J. S., Otto  & von Sperling, M. 

2017. Treatment Wetlands.3e uppl. [Elektronisk resurs], IWA Publishing. 

DOI: 10.2166/9781780408774 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande 

av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU av den 12 augusti 2013 om ändring av 

direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens 

område. 

 

Eigenbrod, F., Bell, V. A., Davies, H. N., Heinemeyer, A., Armsworth, P. R. & Gaston, K. J. 

2011. The impact of projected increases in urbanization on ecosystem services. Proceedings 

of the Royal Society B: Biological Sciences, 278(1722), 3201-3208. 

DOI:10.1098/rspb.2010.2754. 

 

Evans, R. O., Wayne Skaggs, R. & Wendell Gilliam, J. 1995. Controlled versus conventional 

drainage effects on water quality. Journal of irrigation and drainage engineering, 121(4), 

271-276. Tillgänglig: https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9437(1995)121:4(271)   

https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=79&sd_base=lm12&sd_ktun=0003gjpv&p=5
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=79&sd_base=lm12&sd_ktun=0003gjpv&p=5
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=79&sd_base=lm12&sd_ktun=0003gjpx
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=79&sd_base=lm12&sd_ktun=0003gjpx
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=54&sd_base=lm12&sd_ktun=0003li1y
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=54&sd_base=lm12&sd_ktun=0003li1y
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=42&sd_base=lm12&sd_ktun=0003li28
https://historiskakartor.lantmateriet.se/historiskakartor/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=42&sd_base=lm12&sd_ktun=0003li28
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/skane/Vattenarkiv/PDF_Skane/12-LN-118.pdf
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/skane/Vattenarkiv/PDF_Skane/12-LN-118.pdf
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/skane/Vattenarkiv/PDF_Skane/12-LN-904.pdf
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/skane/Vattenarkiv/PDF_Skane/12-LN-904.pdf
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/skane/Vattenarkiv/PDF_Skane/12-LN-2092.pdf
http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/skane/Vattenarkiv/PDF_Skane/12-LN-2092.pdf
https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9437(1995)121:4(271)


59 

 

 

French, R. H. 1986. Open-channel hydraulics, 2a uppl. Kap. 4, 128. Singapore: McGraw-Hill 

book company.  

 

Fölster, Jens. 2021. E-mail 10 mars. < jens.folster@slu.se > 

 

Gautam, R. K., Sharma, S. K., Mahiya, S. & Chattopadhyaya, M. C. 2014. Contamination of 

heavy metals in aquatic media: Transport, toxicity and technologies for remedation. In 

Sharma, S. (ed.) Heavy metals in water: Presence, removal and safety. Kapitel 1, 1-24. 

DOI:10.1039/9781782620174-00001 

 

Greenway, M. 2004. Constructed Wetlands for Water Pollution Control - Processes, 

Parameters and Performance. Developments in Chemical Engineering and Mineral 

Processing, 12(5-6), 491-504. Tillgänglig: https://doi.org/10.1002/apj.5500120505. 

 

Hernebring, C. 2006. 10års-regnets återkomst - förr och nu. Regndata för 

dimensionering/kontroll-beräkning av VA-system i tätorter. Stockholm: Svenskt Vatten AB. 

Tillgänglig: http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2006-04.pdf. (Hämtad 2021-05-10) 

 

HVMFS 2013:19. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.  

 

HVMFS 2019:25. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.  

 

Jansson, M., Leonardson, L. & Jonas, F. 1994. Denitrification and Nitrogen Retention in a 

Farmland Stream in Southern Sweden. Ambio, 23(6), 326-331.  

Tillgänglig: http://www.jstor.org/stable/4314232 

 

Johnson, J. L. 2007. Evaluation of stormwater wetland and wet pond forebay design and 

stormwater wetland pollutant removal efficiency. Tillgänglig: 

http://www.lib.ncsu.edu/resolver/1840.16/1590 (Hämtad 2021-04-15) 

 

Jordbruksverket. 2004. Kvalitetskriterier för våtmarker i odlingslandskapet - kriterier för 

rening av växtnäring med beaktande av biologisk mångfald och kulturmiljö. Jönköping: 

Jordbruksverket. Tillgänglig: 

https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra04_2.pdf 

(Hämtad 2021-03-10) 

 

Jordbruksverket. 2008. 64 åtgärder inom jordbruket för god vattenstatus. Jönköping: 

Jordbruksverket. Tillgänglig: 

https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra08_31.pdf 

(Hämtad 2021-04-22) 

 

Kronvang, B., Bechmann, M., Lundekvam, H., Behrendt, H., Rubaek, G., Schoumans, O., 

Syversen, N., Andersen, H. & Hoffmann, C. 2005. Phosphorus losses from agricultural areas 

in river basins: Effects and uncertainties of targeted mitigation measures. Journal of 

environmental quality, 34(6), 2129-2144. Tillgänglig: https://doi.org/10.2134/jeq2004.0439  

 

mailto:jens.folster@slu.se
http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2006-04.pdf
http://www.jstor.org/stable/4314232
http://www.lib.ncsu.edu/resolver/1840.16/1590
https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra04_2.pdf
https://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra08_31.pdf
https://doi.org/10.2134/jeq2004.0439


60 

 

Kynkäänniemi, P., Ulén, B., Torstensson, G. & Tonderski, K. S. 2013. Phosphorus Retention 

in a Newly Constructed Wetland Receiving Agricultural Tile Drainage Water. Journal of 

Environmental Quality, 42(2), 596-605. Tillgänglig: https://doi.org/10.2134/jeq2012.0266. 

 

Larm, T. 2000a. Utformning och dimensionering av dagvattenanläggningar. Stockholm: 

VAV AB. Tillgänglig: http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2000-10.pdf (Hämtad 2021-03-

20) 

 

Larm, T. 2000b. Watershed-based design of stormwater treatment facilities: model 

development and applications. Diss, Kungliga tekinska högskolan. Tillgänglig 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:8864/FULLTEXT01.pdf  

 

Larm, T. 2003. An operative watershed management model for estimating existing and 

acceptable pollutant loads on receiving waters and for the design of the corresponding 

required treatment facilities. International Conference on Urban Drainage and Highway 

Runoff in Cold Climate. Riksgränsen, Sverige, 2003, 235–245. Tillgänglig: 

http://stormtac.com/admin/Uploads/Paper%202003_StormTac%20recipient%20model.pdf  

(Hämtad 2021-04-07) 

 

Larm, T. & Alm, H. 2014. Revised design criteria for stormwater facilities to meet pollution 

reduction and flow control requirements, also considering predicted climate effects. Water 

Practice and Technology, 9(1), 9-19. DOI:10.2166/wpt.2014.002. 

 

Larm, T. & Blecken, G. 2019. Utformning och dimensionering av anläggningar för rening 

och flödesutjämning av dagvatten. Bromma: Svenskt Vatten AB. Tillgänglig: 

http://vav.griffel.net/filer/svu-rapport-2019-20.pdf (Hämtad 2021-02-05) 

 

Larm, T. & Pirard, J. 2013. Using a Planning Tool and the Software Stormtac for the 

development of stormwater management plans. Unpublished paper StormTac & Sweco 

Environment publikation. Tillgänglig 

http://stormtac.com/admin/Uploads/Paper%202013_Watershed%20planning%20with%20Sto

rmTac.pdf (Hämtad 2021-02-13) 

 

Larm, Thomas. 2021. StormTac support. E-mail 16 mars. <support@stormtac.com> 

 

Lee, C.-g., Fletcher, T. D. & Sun, G. 2009. Nitrogen removal in constructed wetland systems. 

Engineering in Life Sciences, 9(1), 11-22. Tillgänglig: https://doi.org/10.1002/elsc.200800049. 

 

Länsstyrelsen Skåne. 2021. Vatten och Klimat kartjänst [Online]. Tillgänglig: https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d2372b43847c46a6b3ae89bdd2d8aeac (Hämtad 

2021-03-02) 

 

Malmqvist, P.-A., Svensson, G. & Fjellström, C. 1994. Dagvattnets sammansättning. 

Stockholm: VAV (Svenska vatten- och avloppsverksföreningen). Tillgänglig: 

http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_94-11.pdf 

 

Miljödata-MVM. 2021. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Datavärdskap sjöar och 

vattendrag, samt Datavärdskap jordbruksmark, https://miljodata.slu.se/mvm/ (2021-02-25). 

 

http://stormtac.com/admin/Uploads/Paper%202003_StormTac%20recipient%20model.pdf
http://stormtac.com/admin/Uploads/Paper%202013_Watershed%20planning%20with%20StormTac.pdf
http://stormtac.com/admin/Uploads/Paper%202013_Watershed%20planning%20with%20StormTac.pdf
http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_94-11.pdf


61 

 

Mitsch, W. J. & Gosselink, J. G. 2007. Wetlands, 4de uppl.USA, John Wiely & Sons, Inc. 

 

Naturvårdsingenjörerna AB 2016. Statusbeskrivning Ståstorpsåns nedre del 2016. Trelleborgs 

kommun. Tillgänglig: https://stastorpsan.se/rapporter/Rapport_Stastorpsans_nedre_del.pdf 

(Hämtad 2021-02-17) 

 

Naturvårdsverket. 1999. Bedömningsgrunder för miljökvalitet - Sjöar och vattendrag. 

Uppsala: Naturvårdsverket förlag. 

 

Naturvårdsverket. 2020a. Miljökvalitetsmålen [Online]. Tillgänglig: 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-

miljomal/Miljokvalitetsmalen/ (Hämtad 01-26 2021) 

 

Naturvårdsverket. 2020b. Utsläpp i siffror: utsläpp av näringsämnen [Online]. Tillgänglig: 

https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Utslapp-till-vatten/Dataunderlag/Utslapp-av-

naringsamnen/ (Hämtad 2021-04-27) 

 

Persson, J. 1997. Utformning av dammar : en litteraturstudie med kommentarer om 

dagvatten-, polerings- och miljödammar. Göteborg: Institutionen för vattenbyggnad, 

Chalmers tekniska högskola. 

 

Persson, J., Somes, N. L. G. & Wong, T. H. F. 1999. Hydraulics Efficiency of Constructed 

Wetlands and Ponds. Water Science and Technology, 40(3), 291-300. 

DOI:10.2166/wst.1999.0174. 

 

Ritter, W. F. & Shirmohammadi, A. 2000. Agricultural nonpoint source pollution: watershed 

management and hydrology. Florida: CRC Press. 

 

Roth, Sara. 2021. (Fotografi). Fotat 2021-03-09 

 

Roth, S. & Söderberg, L. 2021. Compound Flooding of a Natural Watercourse in an Urban 

Coastal Region - Co-simulation of Rainfall, River Flow and Sea Level. Masteruppsats. Lunds 

tekniska högskola. 

 

SCALGO. 2021. Depression-free flow (Data). Watershead ID:62177618. Tillgänglig: 

https://scalgo.com/live/sweden?res=16&ll=13.159060%2C55.423191&lrs=lantmateriet_topo

webb_nedtonad%2Csweden%2Fsweden%3A3006%3Adtm%3Adem%3Ase2017%2Csweden

%2Fsweden%3A3006%3Arain%3Aflooded-edgeflow-

dfs%3Ase2017%2Csweden%2Fsweden%3A3006%3Arain%3Aflooded-

edgeflow%3Ase2017&query=13.145160%2C55.415119&tool=watershed&watershed=13.13

5143%2C55.372714&FlowDetail=100000000 (Hämtad 2021-02-04) 

 

Schindler, D. W., Hecky, R. E., Findlay, D. L., Stainton, M. P., Parker, B. R., Paterson, M. J., 

Beaty, K. G., Lyng, M. & Kasian, S. E. M. 2008. Eutrophication of lakes cannot be controlled 

by reducing nitrogen input: Results of a 37-year whole-ecosystem experiment. Proceedings of 

the National Academy of Sciences, 105(32), 11254-11258. DOI:10.1073/pnas.0805108105. 

 

https://stastorpsan.se/rapporter/Rapport_Stastorpsans_nedre_del.pdf


62 

 

SGU. 2005. Mineralmarknaden - Tema: Arsenik. Uppsala: SGU Program Mineralpolitiska 

utredningar. Tillgänglig: http://resource.sgu.se/produkter/pp/pp2005-4-rapport.pdf. ISSN 

0283-2038 

 

SGU. 2021a. Kartvisare - Jordarter 1:250000 - 1:100000 [Online]. Tillgänglig: 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html (Hämtad 2021-04-29) 

 

SGU. 2021b. Om geologi - Glaciala finkorniga sediment [Online]. Tillgänglig: 

https://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/isen-smalter/glaciala-finkorniga-

sediment/?acceptCookies=true (Hämtad 2021-05-10) 

 

Siegfried, F., Arne, G., Arne, J., Joakim, P. & Lars, S. 1994. Nitrogen Removal in Created 

Ponds. Ambio, 23(6), 349-357. Tillgänglig: http://www.jstor.org/stable/4314235 (Hämtad 

2021-02-04) 

 

SLU. 2019. Vattenfärg absorbans - Absorbansen i vatten [Online]. Tillgänglig: 

https://www.slu.se/institutioner/vatten-miljo/laboratorier/vattenkemiska-

laboratoriet/detaljerade-metodbeskrivningar/absorbans/ (Hämtad 2021-02-22) 

 

SLU. 2021. Underlag och verktyg för statusklassningar. Jens Fölster.Verktyg för beräkning 

av referensvärde för fosfor i jordbruksvattendrag v1.8. Uppdaterad: 2020-10-09. (Hämtad 

2020-03-10) 

 

SMHI. 2021a. Dataserier med normalvärden för perioden 1991-2020 [Online]. Tillgänglig: 

http://www.smhi.se/data/meteorologi/dataserier-med-normalvarden-for-perioden-1991-2020-

1.167775 (Hämtad 2021-03-19) 

 

SMHI. 2021b. Ladda ner meterologiska observationer [Online]. Tillgänglig: 

https://www.smhi.se/data/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-

observationer#param=precipitationType24Hours,stations=all,stationid=53230 (Hämtad 2021-

03-19) 

 

SMHI & Havs- och vattenmyndigheten. 2021. Vattenwebb – Modelldata per område. 

Nerladdad data från delavrinningsområde SUBID 19, AROID 614376-1330066. 

Tillgänglig: https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ (Hämtad 2021-03-11) 

 

Stein, L. Y. & Klotz, M. G. 2016. The nitrogen cycle. Current Biology, 26(3). DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.12.021 

 

StormTac. 2021. Stormtac web - Method description [Online]. Tillgänglig: 

http://www.stormtac.com/?page_id=2049 (Hämtad 2021-04-07) 

 

StormTac Web. 2021a. Databas. Uppdaterad: 2020-11-26. (Hämtad 2021-03-02) 

 

StormTac Web. 2021b. Guide - StormTac Web. (Uppdaterad 2021-02-22) (Hämtad 2021-03-

01) 

 

Ståstorpsåprojektet. 2021. Ståstorpsåprojektet [Online]. Tillgänglig: https://stastorpsan.se/ 

(Hämtad 2021-04-29). 

http://resource.sgu.se/produkter/pp/pp2005-4-rapport.pdf
http://www.jstor.org/stable/4314235
https://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.12.021


63 

 

 

Svelander, M. 2016. Sydvästra Skånes vattendrag 2015. ALcontrol AB. 

 

Svelander, M. 2017. Sydvästra Skånes vattendrag 2016. ALcontrol Laboratories. 

 

Svelander, M. 2018. Sydvästra Skånes vattendrag 2017. Sydvästra Skånes vattenråd. 

 

Svelander, M. 2019. Sydvästra Skånes vattendrag 2018. Sydvästra Skånes vattenråd. 

 

Svelander, M. 2020. Sydvästra Skånes vattendrag 2019. Sydvästra Skånes vattenråd. 

 

Svenskt Vatten. 2016. Avledning av dag-, drän- och spillvatten : funktionskrav, hydraulisk 

dimensionering och utformning av allmänna avloppsystem. Publikation P110. Stockholm: 

Svenskt Vatten. 

 

Trafikverket. 2021. Vägflödeskartan [Online]. Tillgänglig: 

https://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation (Hämtad 2021-03-02) 

 

Trelleborg kommun. 2019. Trafikmätning Västra Ringvägen. 

 

Trelleborgs kommun. 2021. Kuststad 2025 [Online]. Kommunledningsförvaltningen. 

Tillgänglig: https://www.trelleborg.se/bygga-bo-miljo/stadsutvecklingsprojekt/kuststad-2025/ 

(Hämtad 2021-05-14) 

 

Troitsky, B., Zhu, D. Z., Loewen, M., van Duin, B. & Mahmood, K. 2019. Nutrient processes 

and modeling in urban stormwater ponds and constructed wetlands. Canadian Water 

Resources Journal, 44(3), 230-247. DOI:10.1080/07011784.2019.1594390. 

 

Wallman, K., Löfgren, S., Sonesten, L., Dermandt, C. & From, A.-L. 2009. 

Totalkväveanalyser vid instutionen för vatten och miljö - En genomgång av olika 

analysmetoder och deras betydelse för tidsserierna. Uppsala: Instutionen för Vatten och 

miljö. Tillgänglig: https://pub.epsilon.slu.se/12361/7/wallman_et_al_150616.pdf (Hämtad 

2021-03-10) 

 

Vattenmyndigheterna. 2021a. Miljökvalitetsnormer för vatten [Online]. Tillgänglig: 

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/miljokvalitetsnormer-for-vatten.html 

(Hämtad 2021-01-27) 

 

Vattenmyndigheterna. 2021b. Om Vattenmyndigheterna [Online]. Tillgänglig: 

https://www.vattenmyndigheterna.se/om-vattenmyndigheterna.html (Hämtad 2021-01-27) 

 

Verhoeven, J. T., Arheimer, B., Yin, C. & Hefting, M. M. 2006. Regional and global concerns 

over wetlands and water quality. Trends in ecology & evolution, 21(2), 96-103. 

https://doi.org/10.1016/j.tree.2005.11.015 

 

Wesström, I., Hargeby, A. & Tonderski, K. 2017. Miljökonsekvenser av markavvattning och 

dikesrensning - En kunskapssammanställning. Stockholm: Naturvårdsverket. ISBN: 

https://pub.epsilon.slu.se/12361/7/wallman_et_al_150616.pdf
https://doi.org/10.1016/j.tree.2005.11.015


64 

 

978-91-620-6777-9. Tillgänglig: 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6777-

9.pdf?pid=20795 

 

Viklander, M., Österlund, H., Müller, A., Marsalek, J. & Borris, M. 2019. 

Kunskapssammanställning : Dagvattenkvalitet. Bromma: Svenskt Vatten AB. Tillgänglig: 

https://www.svensktvatten.se/contentassets/f3d99ca8ce964851b9702d3dc85e4269/trvu-rrap-

2019-02.pdf 

 

Vikström, M., Gustafsson, L.-G., German, J. & Svensson, G. 2004. Dagvattendammars 

avskiljningsförmåga – påverkande faktorer och metodik för bedömning. Stockholm: Svenskt 

vatten AB. Tillgänglig: http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2004-11.pdf  

 

VISS-Hjälp. 2021a. Ekologisk status/potential [Online]. Tillgänglig: 

http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/statusklassning/ekologisk-

statuspotential/Pages/ekologisk%20status.aspx (Hämtad 2021-03-02) 

 

VISS-Hjälp. 2021b. Kemisk status [Online]. Tillgänglig: 

http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/statusklassning/kemisk-

status/Pages/default.aspx (Hämtad 2021-03-02) 

 

VISS-Hjälp. 2021c. Miljökvalitetsnormer [Online]. Tillgänglig: 

http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-

viss/miljokvalitetsnormer/Pages/default.aspx (Hämtad 2021-01-27) 

 

VISS. 2018. Om VISS [Online]. Tillgänglig: https://viss.lansstyrelsen.se/About.aspx (Hämtad 

2021-01-27) 

 

VISS. 2021a. KÖ, Sydkuståar Trelleborg [Online]. Tillgänglig: 

https://viss.lansstyrelsen.se/MonitoringPrograms.aspx?monitoringProgramID=334&tab=Stati

ons&managementCycleName=Cykel_3#tabStations (Hämtad 2021-03-20) 

 

VISS. 2021b. SRK, Sydvästra Skånes vattendrag [Online]. Tillgänglig: 

https://viss.lansstyrelsen.se/Monitoringprograms.aspx?monitoringProgramID=678 (Hämtad 

2021-03-20) 

 

VISS. 2021c. V sydkustens kustvatten [Online]. Tillgänglig: 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA96619567 (Hämtad 2021-03-02) 

 

Zoppou, C. 2001. Review of urban storm water models. Environmental Modelling & 

Software, 16(3), 195-231. https://doi.org/10.1016/S1364-8152(00)00084-0 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6777-9.pdf?pid=20795
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6777-9.pdf?pid=20795
http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_2004-11.pdf


65 

 

Bilagor 

A  Kartläggning av Ståstorpsån 

A.1 Angränsande dikningsföretag  

I Tabell A1 redovisas de undersökta dikningsföretagen som ligger i avrinningsområdets 

ytterområden samt deras avvattningsriktning.  
 

Tabell A1. Sammanställning av båtnadsområden i avrinningsområdets gränsdragning 

(Länsstyrelsen Skåne, 2021) 

Akt Namn År Kommentar Källa 

12-VÄM-24 Nr 5 och 7 Tågarp 1889 

Avvattning västerut, 

båtnadsområde ej inkluderat i 

Ståstorpsåns 

avrinningsområde. 

(Dik.f, 1889) 

12-GYL-59 
Nr 7 Fjärdingslöv 

och Nr 3 Gylle 
1910 

Avleds enligt handlingarna 

mot Rämpedals 

dikningsföretag år 1950, ett 

biflöde till Ståstorpsån 

(Dik.f, 1910) 

12-LN-904 Gylle 1947 

Avleds enligt handlingarna 

mot Rämpedals 

dikningsföretag år 1950, ett 

biflöde till Ståstorpsån 

(Dik.f, 1947) 

12-GYL-76 
Nr 3 Gylle m.fl. 

hemman 
1917 

Avleds enligt handlingarna 

mot Rämpedals 

dikningsföretag år 1950, ett 

biflöde till Ståstorpsån 

(Dik.f, 1917) 

12-LN-118 
Torkelstorp nr 3 m 

fl hemman 
1926 

Avvattning söderut, 

båtandsområde inkluderad i 

Ståstorpsåns 

avrinningsområde 

(Dik.f, 1926) 

12-ÖSG-53 

Nr 1, 3, 5 m fl 

hemman i Östra 

Grefvie 

1900 

Avvattning mot sydväst, 

båtnadsområde ej inkluderat i 

Ståstorpsåns 

avrinningsområde. 

(Dik.f, 1900) 

12-ÖSG-56 
Nr 13, 15 och 16 i 

Östra Grefvie 
1907 

Kopplat till 12-LN-2092. 

Avvattning mot sydost, 

båtandsområde inkluderad i 

Ståstorpsåns 

avrinningsområde 

(Dik.f, 1907) 

12-LN-2092 Ö. Grevie 1958 

Kopplat till 12-ÖSG-56. 

Avvattning mot sydost, 

båtandsområde inkluderad i 

Ståstorpsåns 

avrinningsområde 

(Dik.f, 1958) 

 

A.2 Beräkning av Ståstorpsåns volym och ytarea 

Tabell A2 presenterar de beräknade värdena för åfåran baserat på data från (Roth & 

Söderberg, 2021) och ekvation 17, 18, och 19 i kap.8.2.1. Figur A1 illustrerar de beräknade 

måtten i en schematisk bild.  
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Tabell A2. Uppmätta och beräknade recipientvärden.  
Mannings 

tal (s/m1/3) 

Våt 

tvärsnittsarea 

(m2) 

Hydraulisk 

radie (m) 

Terrängsluttning Längd 

Ståstorpsån 

(m) 

Medeldjup 

Åmossarna 

(m) 

0,035I 0,923III 0,24III 0,001II 12 247IV 1 

 

Ytarea 

Ståstorpsån 

(m2) 

Ytarea 

Åmossarna 

(m2) 

Total 

ytarea 

recipienten 

(m2) 

Volym 

Ståstorpsån (m3) 

Volym 

Åmossarna 

(m3) 

Total volym 

recipienten 

(m3) 

44 380II 109 760 154 143 11 306II 109 760 121 070 

 

I. Naturligt vattendrag, rät åfåra, en del sten och växtlighet (French, 1986). 

II. (Roth & Söderberg, 2021) 

III. Beräknat utifrån ekvation 17, 18 & 19 

IV. Utmätt i QGIS efter satellitbild från Google maps.  

 
Figur A1. En schematisk skiss över det beräknade och antagna representativa tvärsnittet på 

Ståstorpsån med utskrivna mått. Bilden är ej i skala.  

 

A.3 Samanställning av mätdata 

Data för uppmätta halter av föroreningar i Ståtorpsån hämtades ifrån (Miljödata-MVM, 2021). 

Ett årsmedelvärde för ämnena P, N, Pb, Cu, Cr, Zn, Ni, och As beräknades utifrån 

dataunderlaget. För P och N användes data mellan åren 2007–2019 och för metallerna 2015–

2019. I Tabell A3 listas de datapunkter som exkluderades för att beräkna medelvärdet.  
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Tabell A3. Sammanställning av exkluderade mätpunkter för beräkning av 

medelkoncentrationer av föroreningsämnen.  

Ämne Provdatum Motivering Kommentar 

Kväve (N) 2019-02-11 

Värdet 22 000 µg/l är 4,5 gånger 

större än medelvärdet för resen 

av mätpunkterna för N 

 

Zink (Zn) 2019-10-11 

Värdet 32 µg/l är 6 gånger större 

än medelvärdet för resen av 

mätpunkterna för Zn 

Samma 

provtagningsdatum. 

Möjligtvis orsakat av 

lokalt utsläpp från 

exempelvis en 

industri.  
Koppar (Cu) 2019-10-11 

Värdet 9,2 µg/l är 4 gånger 

större än medelvärdet för 

resen av mätpunkterna för Cu 

 

En kontrollberäkning för att undersöka tillförlitligheten i dataunderlaget genomfördes på 

kvävefraktionerna i vattnet. För 6 stycken provtagningstillfällen understeg totalhalten av 

kvävehalterna av nitrit, nitrat och ammonium i vattenprovet, se sammanställning för dessa i 

Tabell A4.   

 

Tabell A4. Sammanställning av uppmätta kvävefraktioner där totalhalten kväve understiger 

summan av kvävefraktionerna. Feluppskattningen för provdatum märkta med grön färg 

bedöms vara försumbara och inte påverka totalmedelhalten nämnvärt, då felmarginalen i 

mätningarna ej överstiger 3 %. Provdatumet märkt med orange färg uppmättes skillnader 

mellan fraktionerna och total halt på 15 %.  

Prov- 

datum 

Parameter Koncentration  

(µg/l N) 

Överstigen 

koncentration % 

2016-12-08 NH4-N 48  

 NO2 + NO3-N 7300  

 Tot-N 7300  

 Summa NO2 + NO3-N + NH4-N 7348 0,7 
2017-02-08 NH4-N 83  

 NO2 + NO3-N 7100  

 Tot-N 7000  

 Summa NO2 + NO3-N + NH4-N 7183 2,6 
2017-12-07 NH4-N 53  

 NO2 + NO3-N 8700  

 Tot-N 8500  

 Summa NO2 + NO3-N + NH4-N 8753 3,0 
2018-02-08 NH4-N 52  

 NO2 + NO3-N 8000  

 Tot-N 7800  

 Summa NO2 + NO3-N + NH4-N 8052 3,2 
2018-04-11 NH4-N <10  

 NO2 + NO3-N 7000  

 Tot-N 6800  

 Summa NO2 + NO3-N + NH4-N 7000 2,9 
2019-04-12 NH4-N 15  

 NO2 + NO3-N 11000  

 Tot-N 9600  

 Summa NO2 + NO3-N + NH4-N 11015 14,7 
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För 5 av dessa bedömdes skillnaden vara försumbar då halterna som översteg totalkvävet var 

som mest 3,2 % av totalhalten. För provtagningstillfället 2019-04-12 uppgick däremot 

skillnaden till 15 %. Trots detta behålls punkten i beräkningen av medelvärdet då det bedöms 

vara mer representativt och att undanta punkten skulle leda till en underskattning av halten av 

kväve.  

 

A.4 Beräkning av gränsvärde för P 

Tabell A5 presenterar de parametrar som användes i (SLU, 2021) för att räkna fram ett 

gränsvärde för Ståstorpsån.  
 

Tabell A5. Sammanställning över parametrar för uträknande av recipientvärde för fosfor (P) 

(Miljödata-MVM, 2021). 

Parameter Värde Enhet 

Tot-P (uppmätt medelhalt) 1 159 µg/l 

Färgtal 1  54,2 mg Pt/l 

AbsF 420/5 2 0,1084  

Stationens altitud 1 1,0 m.ö.h. 

Andel jordbruksmark 3 87,1 % 

VF-område 4 WA96619567 - 

1. Från Miljödata-MVM (2021) 

2. Beräknad med ekvation 5 

3. Beräknad med QGIS statistiska beräkningsverktyg utifrån bestämda 

markanvändningar 

4. Från personlig mailkontakt med (Fölster, 2021) 
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B  Markanvändning i avrinningsområdet 

Tabell B1. Utbredning av respektive markanvändning (ha) per delavrinningsområde. 
Mark- 

användning 

Delavrinningsområde 

 A B C D J E F G H I 

Banvall - - - 1,10 3,70 - - 0,42 - 2,30 

Begravningsplat

s 
- - 1,40 3,10 - - - 1,30 - 0,75 

Blandat 

grönområde 
- - - - - - - - - - 

Egen 6 

(Dagvattendam

m 2) 

- - - - - - - - - - 

Flerfamiljshuso

mråde 
- - - - - - - - - - 

Golfbana - 47,0 - - - - - - - - 

Gräsyta - - - - - - - - - 1,40 

Gård vid 

jordbruksmark 
33,5 21,8 12,6 12,3 16,5 3,9 11,2 13,7 4,8 18,9 

Industriområde - 4,90 - - - - - - - - 

Jordbruksmark 660 380 210 250 340 140 240 230 270 390 

Koloniområde - - - - - - - - - - 

Parkmark - - - - - - - - - - 

Radhusområde - - - - - - - - - - 

Skolområde 2,60 1,20 - - - - - - - - 

Villa- och 

radhusområde 
- - - - - - - - - - 

Villaområde 9,5 13,3 4,4 2,0 3,3 0,0 2,4 4,5 0,0 7,3 

Väg 1 (E6:an) - - - - - - - - - - 

Väg 2 (Väg 101 - 

väster 

(2220201)) 

0,30 - - - - - - - - - 

Väg 3 (Väg 101 - 

(2220205)) 
1,60 0,65 - - - - - - - - 

Väg 4 (Väg 101 - 

öster (1240059)) 
- 2,10 - - - - - - - - 

Väg 5 (Väg 108 - 

nord (2220514)) 
0,44 3,30 - - - - - - - - 

Väg 6 (Väg 108 - 

genom delom C 

(1240017)) 

- 0,42 1,40 - - 0,49 0,79 - - - 

Väg 7 (Väg 108 - 

syd (1240020)) 
- - - - - - 1,70 - 1,50 1,80 

Väg 8 (Väg 108 - 

öster 

(staden)(124001

9)) 

- - - - - - - - - - 

Väg 9 (Västra 

ringvägen) 
- - - - - - - - - - 

Ytvatten - - - - - 4,10 - 10,60 - - 

Totalt 710 480 230 270 360 140 250 260 280 420 
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Markanvändning Delavrinningsområde 

 M L K N O Utlop

p ån 

Fågeld

amm 

Dagvattenda

mm 

Banvall - - - - - - - - 

Begravningsplats 0,73 - - - - - - - 

Blandat 

grönområde 

- - - - - - - 4,60 

Egen 6 

(Dagvattendamm 

2) 

- - - - - - - 18,80 

Flerfamiljshusom

råde 

- - - - - 34,60 13,60 - 

Golfbana - - - - - - - - 

Gräsyta - - - - - - - - 

Gård vid 

jordbruksmark 

4,10 3,10 - 3,40 9,90 2,40 - - 

Industriområde - - - - - 29,90 19,00 16,20 

Jordbruksmark 
53,40 49,10 130,0

0 

44,60 170,0

0 

120,0

0 

- 2,20 

Koloniområde - - - - - - 0,92 - 

Parkmark - - - - - - 4,20 - 

Radhusområde - - - - - 0,58 7,30 - 

Skolområde - - - - - 8,40 6,60 - 

Villa- och 

radhusområde 

- - - - - 7,00 - - 

Villaområde 1,90 - 2,30 1,80 - 58,60 12,40 - 

Väg 1 (E6:an) - - - - - 0,77 - - 

Väg 2 (Väg 101 - 

väster (2220201)) 

- - - - - - - - 

Väg 3 (Väg 101 - 

(2220205)) 

- - - - - - - - 

Väg 4 (Väg 101 - 

öster (1240059)) 

- - - - - - - - 

Väg 5 (Väg 108 - 

nord (2220514)) 

- - - - - - - - 

Väg 6 (Väg 108 - 

genom delom C 

(1240017)) 

- - - - - - - - 

Väg 7 (Väg 108 - 

syd (1240020)) 

- - - - - 1,20 - - 

Väg 8 (Väg 108 - 

öster 

(staden)(1240019)

) 

0,00 - - - - 1,20 0,53 - 

Väg 9 (Västra 

ringvägen) 

- - - - - - - 1,00 

Ytvatten - - - - - - 1,30 1,50 

Totalt 60,1 52,2 130,0 49,7 180,0 270,0 65,9 44,3 
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Delavrinningsområdet ”Dagvattendamm” kan delas upp i tre separata delområden utifrån 

vilken av de tre dagvattendammarna det rinner av till. Markanvändningen per delområde till 

respektive dagvattendamm redovisas i Tabell B2.  

 

Tabell B2. Översikt av markanvändningar som rinner av mot respektive befintlig 

dagvattendamm.  

Markanvändning Till_DVD_1 Till_DVD_2 Till_DVD_3_Stora Totalt 

Väg 7 (Väg 108 – 

syd (1240020)) 
0.25 0 0 0.25 

Väg 9 (Västra 

ringvägen) 
0.49 1.4 1.0 2.9 

Ytvatten 0.10 0.57 1.5 2.2 

Jordbruksmark 6.7 6.7 2.2 15.6 

Blandat 

grönområde 
0.84 1.7 4.6 7.1 

Egen 5 

(Dagvattendamm 

1) 

0 8.4 0 8.4 

Industriområde 0 0 16.2 16.2 

Egen 6 

(Dagvattendamm 

2) 

0 0 18.8 18.8 

Totalt 8.4 18.8 44.3 71.5 

 

I Tabell B3 presenteras de vägsträckor som inkluderades i beräkningarna med respektive 

trafikbelastning.   

 

Tabell B3. Sammanställning av större genomfartsvägar genom området. ÅDT för E6 har 

beräknats genom ett medelvärde på ÅDT från 2019 mellan de två presenterade vägavsnitten. 

ÅDT för Västra Ringvägen har beräknats genom ett medelvärde av samtliga mätningar från 

den genomförda trafikmätningen 2018 (Trafikverket, 2021)1(Trelleborgs kommun, 2019)2.  

Vägnamn Vägavsnitt ÅDT (2017) ÅDT (2019) 

E61 1240021 och 

1240142 
- 13 370 

Väg 1011 2220201 3 240 - 

Väg 1011 2220205 3 910 - 

Väg 1011 1240059 2 550 - 

Väg 1081 2220514 5 850 - 

Väg 1081  1240017 6 850 - 

Väg 1081 1240020 6 000 - 

Väg 1081 1240019 5 410 - 

Västra  

Ringvägen2 - - 3 430 
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C Volymavrinningskoefficienter och schablonhalter i dagvatten och 

basflödeshalter 

Tabell C1 presenterar de volymavrinningskoefficienter och schablonhalter för respektive 

markanvändningsområde som användes i beräkningarna i StormTac (StormTac Web, 2021a). 

Färgmarkeringen grön, gul eller röd indikerar den klassificerade osäkerheten för respektive 

parameter från hög till låg osäkerhet. Klassificeringen av osäkerhet baseras på antalet och 

variationen av indata för respektive ämne, där fler studier till bakgrund för schablonhalten 

genererar högre säkerhet. För vägar baseras klassificeringen på samband mellan 

föroreningshalt och trafikintensitet. Värdet på regressionskoefficienten för jämförelse mot 

trendlinjen för linjärt samband mellan trafikintensitet och föroreningshalt avgör klassningen 

(StormTac Web, 2021a; StormTac Web, 2021b). Tabell C2 redovisar motsvarande 

schablonhalter för basflödet från respektive markanvändning.  

 

Tabell C1. Volymavrinningskoefficienter och schablonhalter i dagvatten (µg/l) (StormTac 

Web, 2021a). 

Relativ osäkerhet (dagvatten/ ämne)        = 20 % 
Relativ osäkerhet (avrinningskoefficient) = 20 %       

Markanvändning Avrinningskoefficient P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni As 

Banvall 0,5 70 2200 2,5 23 45 0,02 2,9 4 0,6 

Standardavvikelse  nd 1000 2,4 17 2 nd 3 2,3 nd 

Begravningsplats 0,1 50 1000 6 20 25 0,3 2 0,5 4 

Standardavvikelse  nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Blandat grönområde 0,12 120 1000 6 12 23 0,27 1,8 1 3 

Standardavvikelse  nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Egen 6 
(Dagvattendamm 2) 0,33 35 1700 1,3 4,4 5,2 0,048 0,63 0,79 1,2 

Standardavvikelse  nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Egen 9 
(Dagvattendamm 3)  43 1100 2,7 6,8 24 0,21 0,87 1,8 1,3 

Standardavvikelse  nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Flerfamiljshusområde 0,4 230 1600 15 30 100 0,7 12 9 3 

Standardavvikelse  79 510 82 160 130 0,31 5,2 5,1 nd 

Golfbana 0,1 350 2100 5 11 18 0,4 0,7 2 4 

Standardavvikelse  410 2200 nd nd nd nd nd nd nd 

Gräsyta 0,1 160 1100 6 15 28 0,3 2,5 1,3 4 

Standardavvikelse  nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Gård vid 
jordbruksmark 0,15 200 2000 5 14 50 0,2 0,2 1 3 

Standardavvikelse  nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Industriområde 0,5 300 1800 30 45 270 1,5 14 16 4 

Standardavvikelse  120 490 69 40 170 1 11 7,5 nd 

Jordbruksmark 0,26 220 5300 6 11 20 0,1 3 2 4 

Standardavvikelse  290 5500 2 5,5 20 0,07 nd nd nd 

Koloniområde 0,15 200 5000 5 15 50 0,2 2 1 3,3 
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Standardavvikelse 5 3800 nd nd nd nd nd nd nd 

Parkmark 0,1 250 1200 6 11 25 0,3 3 2 4 

Standardavvikelse 92 3400 4,5 5 33 0,29 1,2 nd nd 

Radhusområde 0,32 220 1500 12 25 85 0,6 6 7 3 

Standardavvikelse 160 900 19 22 55 0,26 6,6 nd nd 

Skolområde 0,45 300 1600 15 27 100 0,7 12 9 3 

Standardavvikelse nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Villa- och 
radhusområde 0,3 210 1400 11 23 83 0,55 5 6,5 3 

Standardavvikelse nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Villaområde 0,25 200 1400 10 20 80 0,5 5,8 6 3 

Standardavvikelse 95 510 52 20 66 0,7 1,2 2,8 nd 

Väg 1 (E6:an) 0,8 180 2100 13 34 110 0,36 10 7,7 2,4 

Standardavvikelse 63 1900 18 25 82 0,51 11 nd nd 

Väg 2 (Väg 101 - 
väster (2220201)) 0,8 150 2000 5,3 24 33 0,29 7,8 6,1 2,4 

Standardavvikelse 63 1900 18 25 82 0,51 11 nd nd 

Väg 3 (Väg 101 - 
mitten (2220205)) 0,8 150 2000 5,9 25 39 0,3 7,9 6,2 2,4 

Standardavvikelse 63 1900 18 25 82 0,51 11 nd nd 

Väg 4 (Väg 101 - 
öster (1240059)) 0,8 150 2000 4,9 23 29 0,29 7,6 6 2,4 

Standardavvikelse 63 1900 18 25 82 0,51 11 nd nd 

Väg 5 (Väg 108 - nord 
(2220514)) 0,8 160 2000 7,3 27 54 0,31 8,4 6,5 2,4 

Standardavvikelse 63 1900 18 25 82 0,51 11 nd nd 

Väg 6 (Väg 108 - 
genom delom C 
(1240017)) 0,8 160 2000 8 27 62 0,32 8,6 6,7 2,4 

Standardavvikelse 63 1900 18 25 82 0,51 11 nd nd 

Väg 7 (Väg 108 - syd 
(1240020)) 0,8 160 2000 7,4 27 55 0,31 8,4 6,5 2,4 

Standardavvikelse 63 1900 18 25 82 0,51 11 nd nd 
Väg 8 (Väg 108 - 
öster 
(staden)(1240019)) 0,8 160 2000 6,9 26 50 0,31 8,3 6,4 2,4 

Standardavvikelse 63 1900 18 25 82 0,51 11 nd nd 

Väg 9 (Västra 
ringvägen) 0,8 150 2000 5,5 24 35 0,29 7,8 6,1 2,4 

Standardavvikelse 63 1900 18 25 82 0,51 11 nd nd 

Ytvatten 1 32 1100 1,4 2,3 8,5 0,09 0,42 0,6 0,25 

Standardavvikelse 23 21000 89 32 140 0,056 0,076 0,093 nd 

Klassificering av osäkerhet: Hög säkerhet Medel säkerhet Låg säkerhet 
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 Tabell C2. Schablonhalter i basflödet för respektive markanvändning (µg/l) 

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni As 

Villaområde 58 1 200 1,2 5,5 27,0 0,045 0,66 3,2 0,23 

Vägar 52 1 600 2 13 55,0 0,034 1,8 5,4 0,23 

Radhusområde 73 1 300 1,4 6,9 28,0 0,054 1 3,8 0,23 

Flerfamiljshusområde 87 1 400 1,8 8,3 33,0 0,064 2 4,9 0,23 

Koloniområde 58 4 400 0,6 4,1 17,0 0,018 0,33 0,54 0,23 

Industriområde 87 1 600 3,6 12 90,0 0,14 2,3 8,7 0,23 

Parkmark 35 1 100 0,72 4,1 8,4 0,027 0,5 1,1 0,23 

Ytvatten 

Jordbruksmark 39 1 100 9 14 20,0 0,1 1 0,5 0,23 

Golfbana 100 1 800 0,6 4,1 6 0,027 0,12 1,1 0,23 

Banvall 40 1 200 0,9 6 18 0,02 0,7 2,1 0,23 

Skolområde 87 1 400 1,8 8,3 33,0 0,064 2 4,9 0,23 

Begravningsplats 43 930 0,8 12 17,0 0,045 1,6 1 0,23 

Gård vid 
jordbruksmark 

58 1800 0,60 3,9 17 0,018 0,033 0,54 0,23 

Egen 6 
(Dagvattendamm 2) 

35 1 700 1,3 4,4 5,2 0,048 0,63 0,79 1,2 

Egen 9 
(Dagvattendamm 3) 

43 1 100 2,7 6,8 24 0,21 0,87 1,8 1,3 

Gräsyta 100 990 0,76 6,7 14,0 0,036 1 1 0,23 

Blandat grönområde 35 880 0,72 3,3 7,7 0,025 0,3 0,54 0,23 

Villa- och 
radhusområde 

67 1 200 1,30 6,3 28 0,05 0,83 3,5 0,23 
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D  Modellering av befintliga dagvattendammar 

I denna bilaga presenteras de ingående parametrarna för modellering av de befintliga 

dagvattendammarna längs Västra Ringvägen i Tabell D1, samt den beräknade reningseffekt 

av respektive föroreningsämne detta motsvarade i Tabell D2. Placering av dammarna visas i 

Figur 7.  

 

Tabell D1. Modellerad utformning av befintliga dagvattendammar (DVD).  

                                                                                         DVD 1               DVD 2           DVD 3 
Del av reducerat avrinningsområde (m2/hared) 240 530 550 

Längd: bredd förhållande 2,8:1 2,5:1 2,8:1 

Släntlutning 1:3 1:3 1:3 

Vattendjup (m) 0,6 1 1,2 
Permanent vattenyta (m2) 610 3 300 9 700 
Total regleryta (m2) 710 3 500 10 000 

Permanent vattenvolym (m3) 240 2 600 9 900 

Total vattenvolym (m3) 430 3 300 14 000 

Uppehållstid, total avrrinning, årsmedel (dygn) 6 19 27 

Uppehållstid, medelavrinning (h) 15 45 58 
Dimensionerande regndjup (mm) 9,4 41 56 
Hydraulisk effektivitet (0–1) 0,68 0,65 0,68 

Tvärsnittsarea (m2) 12 39 89 

 
Tabell D2. Avskild mängd (kg/år) och reningseffekt (%) för de tre befintliga dagvattendammarna 

längs med Västra Ringvägen 

 

 

 

  

 
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni As 

Dagvattendamm 1 
        

 

Avskild mängd (kg/år) 2,00 24,00 0,10 0,18 0,36 0,00 0,05 0,03 0,02 
Rening (%) 58,0 31,0 67,0 56,0 65,0 51,0 69,0 52,0 38,0 
Dagvattendamm 2                   
Avskild mängd (kg/år) 3,80 49,00 0,16 0,33 0,63 0,00 0,09 0,06 0,04 
Rening (%) 65,0 34,0 68,0 57,0 68,0 57,0 72,0 58,0 37,0 
Dagvattendamm 3 

        
 

Avskild mängd (kg/år) 15,00 88,00 1,40 2,00 13,00 0,06 0,74 0,78 0,12 
Rening (%) 70,0 34,0 78,0 67,0 77,0 64,0 85,0 74,0 38,0 
Total avskild mängd 
(kg/år) 

20,8 161,0 1,66 2,51 13,99 0,06 0,88 0,87 0,18 
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E  Befintlig föroreningssituation 

I Tabell E1 presenteras den modellerade föroreningsbelastningen i kg/år för respektive ämne 

från respektive delavrinningsområde. I Figur E1-E4 illustreras föroreningsbelastningen av P 

och N för varje delavrinningsområde i olika enheter.  

Tabell E1. Föroreningsbelastning från dagvatten och basflöde per delavrinningsområde 

(kg/år).  

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni As 

A -ÖstraGrevie 290 6800 13 22 39 0,2 4,3 2,9 4,8 

B - Alstad 190 4200 8,3 15 31 0,17 3 2,3 3,1 

C - Västra Alstad 93 2200 4,1 7,3 13 0,06 1,4 0,94 1,6 

D - Slågarp 110 2600 4,7 8,2 14 0,07 1,5 1 1,8 

J -Väst om Järnväg 150 3500 6,4 11 20 0,1 2,1 1,4 2,5 

E - Åmossarna norr 58 1400 2,6 4,5 7,7 0,04 0,85 0,56 0,98 

F - Haglösa 100 2400 4,5 8,1 14 0,07 1,6 1,1 1,7 

G - Åmossarna syd 100 2400 4,4 7,8 14 0,07 1,5 1 1,7 

H - Västra Vemmerlöv 110 2800 5,1 8,8 15 0,07 1,7 1,1 1,9 

I - Gylle 170 4100 7,5 13 24 0,12 2,5 1,7 2,9 

M - Hammarlöv 24 560 1 1,8 3,4 0,02 0,34 0,24 0,4 

L - Hammarlöv 21 500 0,92 1,6 2,8 0,01 0,3 0,19 0,35 

K 53 1300 2,4 4,1 7 0,04 0,79 0,52 0,91 

N - Almlunda 20 470 0,87 1,5 2,8 0,01 0,29 0,2 0,33 

O - Tågarp 74 1800 3,2 5,6 9,7 0,05 1 0,68 1,3 

Fågeldamm 46 350 3,2 5,8 28 0,16 1,9 2 0,56 

Utlopp ån 140 1900 8.4 15 59 0.33 4.4 4.4 2.0 

Tillr.omr. 

Dagvattendamm 
6,5 170 0,4 1 3,7 0,032 0,13 0,27 0,2 

Total 1800 39 000 81 140 310 1,6 30 23 29 
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Figur E1 och E2. Kartor över beräknade föroreningshalter (µg/l) för respektive 

delavrinningsområde för fosfor och kväve för befintlig situation.  

 
Figur E3 och E4. Karta över årlig föroreningsbelastning, uttryckt i kg/år för respektive 

delavrinningsområde för befintlig situation av fosfor och kväve. 
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Tabell E2 presenterar föroreningsbelastningen utifrån varje markanvändningsområde för det 

totala avrinningsområdet.  

Tabell E2. Föroreningsbelastning i kg/år från respektive markanvändning 

Tabell E3, E4 och E5 redovisar modellens resultat rörande delmodellen recipient. 

Tabell E3. Massbalans för beräknad recipientbelastning.  

Tabell E4. Vattenbalans för modellerad recipient. 
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Tabell E5. Recipientens tillrinningsområde med angiven area i hektar per respektive 

markanvändning, samt beräknad ytarea och volym på recipienten.  
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F  Föroreningsreduktion av modellerade våtmarker 

Tabell F1 och F2 redovisar använda parametrar som användes för respektive anläggning i 

delavrinningsområdet med samma namn. Tabell F3 och F4 presenterar reningsgraden för 

varje våtmark för de studerade föroreningsämnena samt föroreningsbelastningen för varje 

delavrinningsområde efter rening genom våtmarkerna.  

Tabell F1. Parametervärden för dimensionering av våtmarkerna 

Gemensamma parametervärden för samtliga våtmarker
Värde Enhet Kommentar 

Fördamm 

Del av reducerad area 30 m2/ha 
10% av totala ytarean 

av anläggningen 

Djup 1,5 m 

Längd:Bredd 1:2,5 

Våtmark 

Del av reducerad area 270 m2/ha 

Djup 0,5 m 

Bredd våtmarkszon 5 m 

Angiven vegetation 60 % 

Bredd våtmarkszon 5 m 

Längd:Bredd 1:3 

Båda 

Slänter 1:3 

Dimensionerande regndjup 7,5 mm 

Inkluderat parametern "tömningstid"    Ja 

Tabell F2. Våtmarksspecifika parametrar 
Våtmark Ytarea inkl. slänter (ha) Qout1 (l/s) Tömningstid (h) 

Våtmark A 6 160 23,4 

Våtmark B 4,05 105 23,8 

Våtmark C 1,98 68 18,1 

Våtmark D 2,32 78 18,2 

Våtmark F 2,22 75 18,3 

Våtmark H 2,44 84 18,1 

Våtmark I 3,67 96 23,9 

Våtmark J 3,17 100 19,4 

Våtmark L 0,478 15 18,1 

Våtmark M 0,54 17 18,4 

Våtmark N 0,458 15 18,1 
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Tabell F3. Reningseffekt (%) per ämne i respektive anläggning. Gul färgad cell är de ämnen 

som nått minsta möjliga utloppshalt, vilket minskar den beräknade reningseffekten för det 

ämnet.   
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni As 

Våtmark A  81 49 95 78 88 69 87 69 73 

Absolut osäkerhet (+/-) 24 15 28 23 27 21 26 21 22 

Våtmark B  81 49 95 78 90 76 88 72 73 

Absolut osäkerhet (+/-) 24 15 29 23 27 23 26 21 22 

Våtmark C 80 49 95 77 89 69 87 69 73 

Absolut osäkerhet (+/-) 24 15 28 23 27 21 26 21 22 

Våtmark D  80 49 95 77 88 68 86 69 72 

Absolut osäkerhet (+/-) 24 15 28 23 26 20 26 21 22 

Våtmark F 80 49 95 77 88 69 87 69 73 

Absolut osäkerhet (+/-) 24 15 28 23 27 21 26 21 22 

Våtmark H 80 49 95 77 88 68 87 69 72 

Absolut osäkerhet (+/-) 24 15 28 23 26 20 26 21 22 

Våtmark I 81 49 95 78 88 69 87 70 73 

Absolut osäkerhet (+/-) 24 15 29 23 27 21 26 21 22 

Våtmark J 80 49 95 77 88 67 86 69 72 

Absolut osäkerhet (+/-) 24 15 28 23 26 20 26 21 22 

Våtmark L 82 50 95 77 88 67 88 69 76 

Absolut osäkerhet (+/-) 25 15 29 23 26 20 27 21 23 

Våtmark M 82 50 95 79 89 69 88 71 75 

Absolut osäkerhet (+/-) 25 15 29 24 27 21 26 21 23 

Våtmark N 82 50 95 79 89 70 88 71 75 

Absolut osäkerhet (+/-) 25 15 29 24 27 21 26 21 22 

 

Tabell F4. Summa belastning efter rening (kg/år) 
 P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni As 

Delavrinningsområde 

A 
56 3 500 0,65 5 4,6 0,06 0,56 0,88 1,3 

Absolut osäkerhet (+/-) 23 1 400 0,25 1,9 1,7 0,023 0,23 0,36 0,57 

Relativ osäkerhet (%) 42 41 38 38 38 38 41 41 43 

Delavrinningsområde 

B 
37 2 100 0,41 3,3 3 0,04 0,37 0,67 0,84 

Absolut osäkerhet (+/-) 15 880 0,16 1,3 1,2 0,016 0,15 0,27 0,36 

Relativ osäkerhet (%) 41 41 38 38 39 39 41 41 43 

Delavrinningsområde 

C 
18 1 100 0,21 1,6 1,5 0,02 0,18 0,29 0,43 

Absolut osäkerhet (+/-) 7,6 460 0,08 0,62 0,57 0,008 0,08 0,12 0,18 

Relativ osäkerhet (%) 42 41 38 38 38 38 41 41 43 

Delavrinningsområde 

D 
21 1 300 0,25 1,9 1,7 0,023 0,21 0,32 0,5 
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Absolut osäkerhet (+/-) 8,8 540 0,09 0,71 0,65 0,009 0,09 0,13 0,21 

Relativ osäkerhet (%) 42 41 38 38 38 38 41 41 43 

Delavrinningsområde 

E 
58 1 400 2,6 4,5 7,7 0,039 0,85 0,56 0,98 

Absolut osäkerhet (+/-) 17 400 0,58 1 1,8 0,009 0,23 0,16 0,3 

Relativ osäkerhet (%) 29 29 23 23 24 24 27 28 31 

Delavrinningsområde 

F 
20 1 200 0,24 1,8 1,6 0,022 0,21 0,32 0,48 

Absolut osäkerhet (+/-) 8,5 520 0,09 0,69 0,63 0,008 0,08 0,13 0,21 

Relativ osäkerhet (%) 42 41 38 38 38 38 41 41 43 

Delavrinningsområde 

G 
100 2 400 4,4 7,8 14 0,073 1,5 1 1,7 

Absolut osäkerhet (+/-) 29 690 1 1,8 3,4 0,018 0,4 0,28 0,52 

Relativ osäkerhet (%) 29 28 23 23 24 24 27 28 31 

Delavrinningsområde 

H 
23 1 400 0,27 2 1,8 0,024 0,23 0,35 0,54 

Absolut osäkerhet (+/-) 9,5 580 0,1 0,76 0,69 0,009 0,09 0,14 0,23 

Relativ osäkerhet (%) 42 41 38 38 38 38 41 41 43 

Delavrinningsområde 

I 
33 2 100 0,37 3 2,7 0,036 0,33 0,52 0,78 

Absolut osäkerhet (+/-) 14 850 0,14 1,1 1 0,014 0,13 0,21 0,33 

Relativ osäkerhet (%) 42 41 38 38 38 38 41 41 43 

Delavrinningsområde 

J 
29 1 800 0,35 2,6 2,3 0,031 0,29 0,44 0,68 

Absolut osäkerhet (+/-) 12 740 0,13 0,97 0,9 0,012 0,12 0,18 0,29 

Relativ osäkerhet (%) 42 41 38 38 38 38 41 41 43 

Delavrinningsområde 

K 
53 1 300 2,4 4,1 7 0,035 0,79 0,52 0,91 

Absolut osäkerhet (+/-) 15 370 0,54 0,93 1,6 0,008 0,22 0,15 0,28 

Relativ osäkerhet (%) 29 29 23 23 24 24 27 28 31 

Delavrinningsområde 

L 
3,7 250 0,05 0,36 0,33 0,004 0,03 0,06 0,087 

Absolut osäkerhet (+/-) 1,5 100 0,02 0,14 0,13 0,002 0,01 0,03 0,037 

Relativ osäkerhet (%) 42 41 38 38 38 38 41 41 43 

Delavrinningsområde 

M 
4,2 280 0,05 0,39 0,38 0,005 0,04 0,07 0,099 

Absolut osäkerhet (+/-) 1,8 110 0,02 0,15 0,15 0,002 0,02 0,03 0,042 

Relativ osäkerhet (%) 42 41 38 38 38 38 41 41 43 
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Delavrinningsområde 

N 
3,6 230 0,04 0,32 0,32 0,004 0,03 0,06 0,084 

Absolut osäkerhet (+/-) 1,5 96 0,02 0,12 0,12 0,002 0,01 0,02 0,036 

Relativ osäkerhet (%) 42 41 38 38 38 38 41 41 43 

Delavrinningsområde 

O 
74 1 800 3,2 5,6 9,7 0,047 1 0,68 1,3 

Absolut osäkerhet (+/-) 21 510 0,73 1,3 2,3 0,011 0,29 0,19 0,38 

Relativ osäkerhet (%) 29 28 23 23 23 24 27 28 31 

Dagvattendamm 6,5 170 0,4 1 3,7 0,032 0,13 0,27 0,2 

Absolut osäkerhet (+/-) 2,7 69 0,17 0,43 1,5 0,014 0,06 0,11 0,084 

Relativ osäkerhet (%) 42 40 43 42 42 43 43 41 42 

Utlopp ån 140 1 900 8,4 15 59 0,33 4,4 4,4 2 

Absolut osäkerhet (+/-) 41 530 2,3 4,1 17 0,099 1,3 1,2 0,62 

Relativ osäkerhet (%) 29 27 27 27 28 30 30 28 31 

Fågeldamm 46 350 3,2 5,8 28 0,16 1,9 2 0,56 

Absolut osäkerhet (+/-) 13 90 0,99 1,7 8,1 0,049 0,56 0,56 0,17 

Relativ osäkerhet (%) 29 26 31 29 29 31 30 28 31 

Total (kg/år) 726 
24 

580 
27,5 66,1 149 0,99 13,1 13,4 13,5 

Total absolut 

osäkerhet (+/-) 
242 89 40 7,4 19,7 43 0,31 4,1 4,3 4,9 

Total relativ 

osäkerhet (%) 
0,33 0,36 0,27 0,3 0,3 0,32 0,3 0,3 0,36 
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G  Känslighetsanalys av avrinningskoefficient 

Samtliga våtmarker dimensionerades om efter ändring av avrinningskoefficienten för 

jordbruksmark till 0,1. I Tabell G1 och G2 redovisas använda parametrar som användes för 

respektive anläggning i delavrinningsområdet med samma namn. Tabell G3 och G4 

presenterar reningsgraden för varje våtmark för de studerade föroreningsämnena samt 

föroreningsbelastningen för varje delavrinningsområde efter rening genom våtmarkerna.  

 

Tabell G1. Parametervärden för dimensionering av våtmarkerna med avrinningskoefficient 

för jordbruksmark 0,1.  

Gemensamma parametrar för samtliga våtmarker 
 Värde Enhet Kommentar 
Fördamm    

Del av reducerad area 30 m2/ha 
10% av totala ytarean av  

anläggningen 
Djup 1,5 m  

Längd:bredd-förhållande 2,5:1   

Våtmark    

Del av reducerad area 270 m2/ha  

Djup 0,5 m  

Bredd våtmarkszon 0,2 m  

Angiven vegetation 60 %  

Bredd våtmarkszon 5 m  

Längd:bredd-förhållande 3:1   

Båda    

Slänter 1:3   

Dimensionerande regndjup 7,5 mm  

Inkluderat parametern  
"tömningstid" 

Ja   

 

Tabell G2. Våtmarksspecifika parametrar för med avrinningskoefficient för jordbruksmark 

0,1. 

 Ytarea inkl. 
slänter (ha) 

Qout (l/s) Tömningstid (h) Fördamm 

Våtmark A 2,9 88 18  

Våtmark B 2,3 66 18  

Våtmark C 1 29 18  

Våtmark D 1,1 32 18,2  

Våtmark F 1,1 32 18,2  

Våtmark H 1,2 33 18,3  

Våtmark I 1,9 53 18,1  

Våtmark J 1,6 45 18,1  

Våtmark L 0,2 6 18,8 
Liten anläggning, 
inte inkluderad 

Våtmark M 0,3 7,5 18,1 Djup: 1m 

Våtmark N 0,2 6 18,8 
Liten anläggning, 
inte inkluderad 

Det totala ytanspråket av våtmarkernas permanenta vattenyta uppgår till 13,7 ha.  
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Tabell G3. Reningseffekter (%) av respektive våtmark med tillhörande absolut osäkerhet. Gul 

ruta representerar att minsta möjliga utloppshalt har uppnåtts, vilket har minskat den 

beräknade reningseffekten.   
P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni As 

Våtmark A  78 48 95 78 89 70 85 64 71 

Absolut osäkerhet (+/-) 23 14 28 23 27 21 25 19 21 

Våtmark B  79 48 95 78 90 76 86 71 72 

Absolut osäkerhet (+/-) 24 14 29 24 27 23 26 21 22 

Våtmark C 79 48 95 79 89 70 86 65 71 

Absolut osäkerhet (+/-) 24 15 29 24 27 21 26 20 21 

Våtmark D  79 48 95 79 88 68 85 60 70 

Absolut osäkerhet (+/-) 24 14 29 24 26 20 26 18 21 

Våtmark F 79 48 95 79 89 70 86 65 71 

Absolut osäkerhet (+/-) 24 14 29 24 27 21 26 20 21 

Våtmark H 79 48 95 79 88 68 86 62 71 

Absolut osäkerhet (+/-) 24 15 29 24 26 20 26 19 21 

Våtmark I 79 48 95 78 89 70 85 65 71 

Absolut osäkerhet (+/-) 24 14 29 23 27 21 26 19 21 

Våtmark J 79 48 95 78 88 68 85 62 70 

Absolut osäkerhet (+/-) 24 14 29 23 27 20 25 19 21 

Våtmark L 73 36 90 70 82 64 79 57 45 

Absolut osäkerhet (+/-) 22 11 27 21 25 19 24 17 14 

Våtmark M 81 49 95 80 89 71 87 64 71 

Absolut osäkerhet (+/-) 24 15 29 24 27 21 26 19 21 

Våtmark N 73 35 90 71 83 65 80 59 45 

Absolut osäkerhet (+/-) 22 11 27 21 25 19 24 18 14 

 

Tabell G4. Föroreningsbelastning efter rening i våtmarker för jordbruksmark med 

avriningskoefficient 0,1 för respektive delavrinningsområde.   

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni As 

Delavrinningsområde A 30 1700 0,47 3,5 3 0,04 0,35 0,55 0,61 

Absolut osäkerhet (+/-) 12 660 0,18 1,3 1,1 0,015 0,13 0,21 0,25 

Relativ osäkerhet (%) 40 39 38 38 37 37 38 39 42 

Delavrinningsområde B 23 1100 0,32 2,5 2,4 0,031 0,26 0,46 0,43 

Absolut osäkerhet (+/-) 8,9 440 0,12 0,92 0,89 0,012 0,1 0,18 0,18 

Relativ osäkerhet (%) 40 39 38 37 38 38 39 39 42 

Delavrinningsområde C 9,2 540 0,15 1,1 1 0,013 0,11 0,18 0,2 

Absolut osäkerhet (+/-) 3,7 210 0,057 0,41 0,37 0,0049 0,04 0,07 0,084 

Relativ osäkerhet (%) 40 39 38 38 37 37 39 39 42 

Delavrinningsområde D 10 620 0,17 1,2 1,1 0,015 0,12 0,2 0,23 

Absolut osäkerhet (+/-) 4,1 240 0,065 0,47 0,43 0,0056 0,04 0,08 0,095 

Relativ osäkerhet (%) 40 39 38 38 37 37 38 39 42 

Delavrinningsområde E 27 670 1,9 3,1 5,2 0,027 0,44 0,29 0,41 

Absolut osäkerhet (+/-) 7,1 170 0,44 0,72 1,2 0,006 0,1 0,07 0,12 
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Relativ osäkerhet (%) 26 25 24 23 22 22 24 25 29 

Delavrinningsområde F 10 600 0,17 1,2 1,1 0,014 0,12 0,2 0,22 

Absolut osäkerhet (+/-) 4 240 0,063 0,46 0,41 0,0054 0,05 0,08 0,092 

Relativ osäkerhet (%) 40 39 38 38 37 37 39 39 42 

Delavrinningsområde G 50 
1 

200 
3,2 5,5 9,9 0,052 0,77 0,54 0,74 

Absolut osäkerhet (+/-) 13 300 0,76 1,3 2,2 0,012 0,18 0,14 0,22 

Relativ osäkerhet (%) 26 25 23 23 22 22 24 25 29 

Delavrinningsområde H 11 660 0,18 1,3 1,2 0,016 0,13 0,21 0,24 

Absolut osäkerhet (+/-) 4,3 260 0,07 0,5 0,45 0,0059 0,05 0,08 0,099 

Relativ osäkerhet (%) 40 39 38 38 38 38 38 39 42 

Delavrinningsområde I 17 
1 

000 
0,27 2,1 1,8 0,024 0,2 0,33 0,37 

Absolut osäkerhet (+/-) 6,9 390 0,1 0,78 0,69 0,0091 0,08 0,13 0,15 

Relativ osäkerhet (%) 40 39 38 38 37 37 38 39 42 

Delavrinningsområde J 15 860 0,23 1,7 1,6 0,021 0,17 0,28 0,31 

Absolut osäkerhet (+/-) 5,8 340 0,088 0,65 0,58 0,0077 0,06 0,11 0,13 

Relativ osäkerhet (%) 40 39 38 38 37 37 38 39 42 

Delavrinningsområde K 24 590 1,7 2,8 4,6 0,023 0,4 0,26 0,38 

Absolut osäkerhet (+/-) 6,3 150 0,41 0,66 1 0,0053 0,1 0,06 0,11 

Relativ osäkerhet (%) 26 25 24 23 23 23 24 25 29 

Delavrinningsområde L 2,7 150 0,066 0,33 0,33 0,0032 0,03 0,04 0,082 

Absolut osäkerhet (+/-) 1,1 60 0,025 0,12 0,13 0,0012 0,01 0,02 0,034 

Relativ osäkerhet (%) 40 39 38 38 38 38 38 39 42 

Delavrinningsområde M 2,2 140 0,038 0,26 0,26 0,0034 0,02 0,05 0,052 

Absolut osäkerhet (+/-) 0,86 53 0,014 0,1 0,097 0,0013 0,01 0,02 0,022 

Relativ osäkerhet (%) 40 39 38 38 37 37 38 39 42 

Delavrinningsområde N 2,6 140 0,063 0,31 0,34 0,0034 0,03 0,05 0,08 

Absolut osäkerhet (+/-) 1 56 0,024 0,12 0,13 0,0013 0,01 0,02 0,034 

Relativ osäkerhet (%) 40 39 38 38 37 37 38 39 42 

Delavrinningsområde O 34 830 2,3 3,9 6,5 0,031 0,52 0,33 0,53 

Absolut osäkerhet (+/-) 8,9 210 0,56 0,91 1,5 0,007 0,12 0,08 0,15 

Relativ osäkerhet (%) 26 25 24 23 23 23 23 24 29 

Dagvattendamm 5,5 140 0,35 0,91 3,2 0,029 0,13 0,23 0,18 

Absolut osäkerhet (+/-) 2,3 53 0,15 0,38 1,4 0,013 0,05 0,1 0,074 

Relativ osäkerhet (%) 42 39 43 42 42 43 43 41 42 

Utlopp ån 110 
1 

300 
7,8 14 57 0,32 4,1 4,2 1,5 

Absolut osäkerhet (+/-) 32 320 2,1 3,7 16 0,095 1,2 1,1 0,46 

Relativ osäkerhet (%) 28 25 27 26 28 30 29 27 30 

Fågeldamm 46 350 3,2 5,8 28 0,16 1,9 2 0,56 

Absolut osäkerhet (+/-) 13 90 0,99 1,7 8,1 0,049 0,56 0,56 0,17 

Relativ osäkerhet (%) 29 26 31 29 29 31 30 28 31 

Total (kg/år) 429,2 
12 

590 
22,58 51,5 128,53 0,826 9,8 10,4 7,124 

Total absolut osäkerhet 

(+/-) 
135,3 

4 

242 
6,22 15,2 36,68 0,257 2,89 3,1 2,47 




