






Sammanfattning

Syftet med projektet är att förbättra vanenkvaliteten i Råcksta Träsk. I arbetet med
Vattenprogrammet har utryckts önskemål om åtgärder i tillrinningsområdet till Råcksta Träsk
bland annat att fororeningsbelastningen från trafik och miljöfarlig verksamhet ska minska.
Målen är att fä minskad fosforhal t avs eende vattenkvaliteten och minskade fororeningshalter
avseende sediment i sjön.

Projektet resulterade i att en reningsanläggning för dagvatten anlades vid Bergslagsplan . Med
denna reningsanläggning bidrar man till att minska föroreningarna till recipienten, både
avseende vattenkvaliteten och sedimenten i sjön. Projektet har bidragit till att uppfylla delrnåi
4.5 "Föroreningar till mark, yt- och grundvatten ska minska" som finns i miljöprogrammets
Mål 4 - Ekologi sk planering och sköts el.

Projektet genomfördes under perioden 2005 till 2009. Det startade med en förstudie där först
flera förslag till platser och metoder för rening av dagvatten togs fram. Det försl ag som
gynnade Råcksta Träsk mest valdes. Efter det genomfördes en detalj projektering och sedan
byggande av anläggningen.

Anläggningen består av tre sedimentationsdammar och en våtmarkszon. De tre dammarna är
åtskilda av våtmarkszonen och en makadamvall.Vatten pumpas till dammen från befintlig
dag vattenledning från Vinsta företagsområde och delar av Hässelby, Lövstavägen och
Hässelbygård. Efter rening i anläggningen äterförs sedan dagvattnet till dagvattenledningen
som i sin tur mynnar i recipienten . Anläggningen medför driftkostnader i fonn av till syn ,
skötsel och underhåll. Efter ca 20-30 år från anläggandet bör ansamlat sediment i botten på
dammen tas bort. En bedömning av i vilken grad de mer mätbara uppsatta målen uppfylls kan
göras med hjälp aven uppföljning av reningseffekten av an läggningen samt genom att göra
nya sedimentprovtagningar i Råcksta Träsk. Detta bör man dock inte göra förrän efter ett antal
år som anläggningen har varit i drift.

Anläggningen består bl. a. aven relativt stor damm som har ändrat den befintliga platsens
utseende betydligt. Flera gående, cyklister och bilister passerar platsen dag ligen. Detta bör
innebära att många blir nyfikna och att intresset och förståelsen för dagvattenfrågor ökar.
Dammen med sin våtmarksdel visar att reningsanläggningar för dagvatten kan vara ett
positivt inslag i miljön.
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