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1

Sammanfattning
Syftet med denna utredning är att ta fram underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för Flaten och
dess tillrinningsområde.
Inom ramen för detta projekt uppdaterades statusklassningen för sjön. Ekologisk status är
fortsatt god. Biologiska kvalitetsfaktorer och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer är oförändrade.
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer så som konnektivitet och morfologiskt tillstånd har sänkts
från hög till god. Kemisk status är oförändrat god.
Näringsämnen (fosfor) har hög status men det finns vissa tecken på att internbelastningen ökar i
sjön. Det finns ett antal detaljplaner i avrinningsområdet samt en viss förtätning av bebyggelse
är planerad. Åtgärdernas syfte är därvid att minska belastningen av näringsämnen så att den
generella ekologiska och kemiska statusen i vattenförekomsten inte försämras. I den mån det är
möjligt är åtgärderna även tänkta att minska belastningen av vissa miljögifter (PBDE, PFOS och
PAH).
Då de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har försämrats i Flaten är likaså syftet att förstärka
de fysiska livsmiljöerna och processerna som är en förutsättning för god ekologisk status och för
att upprätthålla livskraftiga bestånd av vattenlevande organismer.
Beräkningar av årliga fosfortransporter till Flaten har genomförts av Stockholm Vatten och Avfall
(SVOA) baserat på detaljerad markkartering och schablonvärden som är specifika för
Stockholmsområdet. Den totala tillförseln av fosfor bedöms till cirka 100 kg/år.
Denna siffra kan jämföras med cirka 41 kg/år som är baserat på en genomförd fosforbudget för
sjön. Fosforbudgeten är baserad på mätdata och simulerade flöden.
Osäkerheten i schablonvärden, mätdata och simulerade flöden kan förklara skillnaden i total
tillförsel av fosfor till Flaten i de två analyserna. Båda värden indikerar dock god status i
avseende på näringsämnen.
Då Flaten redan i dagsläget är klassad som god ekologisk status finns inga beting för sjön.
Åtgärderna som föreslås syftar till att fungera som ett buffertsystem mot oförutsedda
förändringar och således säkra Flatens status.
Totalt beskrivs 10 åtgärder med olika fokus där näringsrening, biologisk mångfald,
hydromorfologi, flödesutjämning, rekreation och naturinformation alla finns representerade.
Generellt sett fokuserar åtgärderna norr om Tyresövägen (urbana delarna) på rening av fosfor
och miljögifter medan åtgärderna söder om Tyresövägen (kolonilotter och naturreservat)
fokuserar på hydromorfologi och biologisk mångfald.
Anläggningskostnaden för att genomföra alla 10 åtgärder ligger uppskattningsvis på mellan 18
Mkr och 25 Mkr. Därutöver tillkommer driftskostnader.
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2

Inledning

2.1

Bakgrund
För att uppnå de miljökvalitetsnormer som är satta för vatten har Stockholms stad beslutat om
en handlingsplan för att uppnå god vattenstatus i Stockholms vattenförekomster till år 2021 eller år 2027. Handlingsplanen antogs av kommunfullmäktige 9 mars 2015. I denna handlingsplan
ingår att utarbeta lokala åtgärdsprogram för samtliga vattenförekomster inom staden och fokus
är att utföra operativa åtgärder.
Detta uppdrag avser framtagande av underlag till lokalt åtgärdsprogram för sjön Flaten
(SE657226-163399) med åtgärdsförslag för att bibehålla god ekologisk och kemisk status.

2.2

Syfte
Syftet med denna utredning är att ta fram underlag till ett lokalt åtgärdsprogram för Flaten.
Åtgärdernas syfte ska vara att minska belastningen av näringsämnen, metaller och organiska
miljögifter samt förbättra eller bibehålla den generella ekologiska och kemiska statusen i
vattenförekomsten. Då hydromorfologin också är viktig är syftet även att bibehålla eller förstärka
de fysiska livsmiljöerna och processerna som är en förutsättning för god ekologisk status och för
att upprätthålla livskraftiga bestånd av vattenlevande organismer.
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3

Underlag
Till projektet har det huvudsakliga underlagsmaterialet bestått av:
Dagvattenutredningar för ett antal större detaljplaner, bland annat Bagarmossen och Skarpnäck.
GIS-data för delavrinningsområden, markanvändning, ledningsnät (endast delvis med
vattengångar), bräddpunkter, utloppspunkter och pågående planarbeten, flygfoton, samt
laserskannade höjddata med upplösning på 1m.
Information om befintliga dagvattenreningsanläggningar.
Information om potentiella punktkällor.
Data från miljöövervakning, miljögifter i fisk mm.
Beräkningar av årliga fosfortransporter (SVOA).
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4

Övergripande metodik
Den övergripande arbetsmetodiken för uppdraget har bestått i att:
1) Ta fram tillrinningsområdeskarta med avrinningsområde, markanvändning, etc. utifrån
kommunernas underlag, se kapitel 5 och 6.
2) Göra en oberoende statusklassning utifrån tillgängliga data, se avsnitt 5.2.
3) Sammanställ påverkanskällor, se kapitel 6.
4) Kvantifiera dagens flöden av problemämnen till och från vattenmassan, i synnerhet med
avseende på fosfor. För Stockholm har sedan tidigare beräknade transporter använts, se kapitel
6. Transporter av fosfor har beräknats utifrån provtagning och modellerade flöden, se kapitel 7.
5) Kvantifiera fosfortillskott till följd av pågående planarbeten, se avsnitt 6.3.
6) Kvantifiera maximalt tillåtna flöden av problemämnen för att god ekologisk och kemisk status
ska bibehållas. Detta görs huvudsakligen utifrån en framtagen fosforbudget, haltgränsvärden
och beräknad tillrinning, se kapitel 6 och 7.
7) Kvantifiera eventuella åtgärdsbehoven (betingen), se kapitel 8.
8) Utifrån tillgängligt utredningsmaterial bedöma potentiella punktkällors påverkanspotential med
avseende på identifierade problemämnen, se avsnitt 6.2.
9) Identifiera strategiska platser för dagvattenreningsanläggningar eller andra problemlösande
åtgärder. Platser för dagvattenreningsanläggningar har identifierats utifrån schablonberäknade
dagvattenburna föroreningstransporter med rumslig upplösning på delavrinningsområdesnivå,
utifrån ledningsnät, flygfoton, höjddata samt information om befintliga reningsanläggningar,
platsbesök och avstämning med berörda tjänstemän i projektgruppen, se kapitel 9.
10) Prioritera åtgärder utifrån 6 olika variabler. Det är total rening, kostnadseffektivitet, biologisk
mångfald, hydromorfologi, rekreation och naturinformation, se kapitel 9.2.3.
Se respektive avsnitt för mer detaljerade beskrivningar av metodiken.
Arbetet har skett i dialog med arbetsgruppen, bland annat genom ett antal avstämningsmöten.
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5

Flaten

5.1

Allmän beskrivning
Sjön Flaten är en del av Tyresåns avrinningsområde och är lokaliserad i sydöstra delen av
Stockholms stad. Flaten har en sjöyta på ca 63 ha, maxdjup på ca 13,6 m och medeldjup på ca
7,4 m samt en omsättningstid på i storleksordningen fyra år.
Det naturliga avrinningsområdet (Figur 5-1) har en areal på 6,44 km².

Figur 5-1 Karta över Flatens naturliga avrinningsområde. Observera att det naturliga avrinningsområdet
skiljer sig från tekniska avrinningsområdet.

Jordarterna (Figur 5-2) i det naturliga avrinningsområdet består till största delen av morän (ca
43%) och finjord/lera (ca 25%). Andelen tunt jordtäcke eller kalt berg är relativt stor i
avrinningsområdet, ca 17 %. Tillsammans med finjordar kan man anta att avrinningsområdet har
relativt låg infiltrationskapacitet och reagerar snabbt på nederbörd. Även torvjordarter
förekommer, men i liten omfattning, mindre än 1 %.
En hypsometrisk kurva (Figur 5-3) för det naturliga avrinningsområdet visar att ca 50 % av
avrinningsområdets yta finns mellan 32 till 26 m.ö.h. Vid perioden mellan 4000 till 3000 B.P.
(before present) innebär detta att dalbotten i Flatens avrinningsområde utgjorde en havsvik.
Landhöjningen innebar dock att den övre delen skars av och sannolikt utgjorde två flador (en vid
nuvarande koloniområde och en vid Skarpknäcks gård) som skars av till en eller två
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slättlandssjöar och som med tiden övergick till våtmark. I en terrängskuggad höjddatabas (Figur
5-2) kan man fortfarande ana kanterna på dessa våtmarker. En analys av slutna sänkor i
avrinningsområdet pekar också på att dessa områden har utgjort sjöar, alternativt våtmarker.
Sannolikt har dessa under 1800-talet dikats ut och därmed försvunnit ur landskapsbilden.

Figur 5-2 Jordartskarta över Flatens naturliga avrinningsområde. Röd färg är kalt berg eller tunt jordtäcke,
beige färg är postglacial silt eller lera, gul färg är glacial lera, grön färg är isälvsmaterial, orange färg är
sand och grus.
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Figur 5-3 Hypsometrisk kurva för Flatens naturliga avrinningsområde. I analysen har sjöns vattenyta tagits
bort.

Under 1900-talet exploaterades området och det naturliga avrinningsområdet ändrades och
ersattes av ett tekniskt avrinningsområde (baserat på VA-ledningsnätet i bebyggda områden
och naturlig vattendelare i de obebyggda delarna), Figur 5-4. Ingen egen kartering eller
verifiering i fält har gjorts inom uppdraget. Mindre avvikelser från det verkliga
avrinningsområdets gräns kan förekomma.
Tillriningsområdet till Flaten har nu en areal på 4,47 km2.
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Figur 5-4 Naturligt avrinningsområde i blått och tekniska avrinningsområdet i rött. Tillrinningsområdet till
Flaten utgörs delvis av den naturliga vattendelaren och delvis av det tekniska avrinningsområdets gräns.

Markanvändningen i dagens avrinningsområde till Flaten består av 18 % bebyggd mark, 7 %
koloniområde, 14 % sjöyta och 61 % skogs- och gräsmark. Sjön Flaten dominerar vattenytorna i
avrinningsområdet med en storlek motsvarande ca 0,63 km².
Bebyggelse finns i den norra delen av avrinningsområdet och den består av delar av Skarpnäck
och Sköndal. Dessa delar avvattnas till Flatendiket som utgör huvuddelen av vattentillförseln till
Flaten. Delar av Tyresövägen avvattnas också till Flatendiket via en dagvattendamm och söder
om Tyresövägen längs Flatendiket finns tre stora koloniområden (Listudden, Odlaren och Eken).
I Flatens naturreservat finns det idag bad och campingplats samt vandringsleder som används
för rekreation. Strandskydd råder runt Flaten. Utloppet från Flaten är Orhemsbäcken som går
genom Orhems bäckravin till sjön Drevviken.
Hösten år 2000 (5 september till 12 oktober) utfördes en aluminiumbehandling av sedimenten i
Flaten, vilken resulterade i minskad internbelastning av fosfor och minskade algblomningar.
Vandrarmussla har påträffats i sjön. Då vandrarmusslan ej påträffats i Tyresåns
avrinningsområde måste arten spridits till sjön via mänsklig påverkan, exempelvis via båtar eller
fiskeredskap.
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5.2

Statusklassning
Här nedan presenteras Vattenmyndighetens statusklassningar för Flaten samt redovisas de
statusklassningar som gjorts inom denna utredning. Dessa uppdaterade klassningar baserades
på data från miljöövervakningsprogram som bedrivs av Stockholm Vatten och Tyresåns
vattenvårdsförbund vid provpunkten Flaten (mitt i sjön), samt data från Stockholm Stad.
Statusklassning utfördes i enlighet med gällande föreskrifter (HVMFS 2013:19 samt HVMFS
2015:4). Referensvärden för Flaten hämtades från VattenInformationsSystem Sverige (VISS)
och räknades ut för Flatendiket och Orhemsbäcken. Klassningen omfattade vatten (2014-2016)
och biota den senaste fyraårsperioden (2013-2016). HVMFS 2013:19 är föremål för revision
under 2018 och flera bedömningsgrunder kan komma att ändras.

5.2.1

Vattenmyndighetens klassning
Vid den senaste statusklassningen i VISS bedömdes den ekologiska statusen vara god i Flaten.
Majoriteten av de bedömda kvalitetsfaktorer som ingår i klassningen av ekologisk status
bedömdes till hög status i Flaten. Dock bedömdes parametern Fisk till god status, vilket gjorde
att den sammanvägda bedömningen för ekologisk status blev god.
Med avseende på kemisk status i Flaten så uppnår sjön ej god kemisk ytvattenstatus vad gäller
kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE), vilka generellt överskrider gränsvärdena i
Sverige. Men kemisk status utan överallt överskridande ämnen bedöms enligt VISS vara god i
Flaten.

5.2.2

Ekologisk status
I nedanstående avsnitt redovisas uppdaterade klassningar av de kvalitetsfaktorer för ekologisk
och kemisk status varav analysresultat/rapporter (biologiska kvalitetsfaktorer) har erhållits från
Stockholms stad. En sammanställning av de fysikalisk-kemiska parametrarna finns i Bilaga A.
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna undersöktes senast under oktober år 2017 och visade då på god status både i den
strandnära och den profundala zonen. Profundalen bedömdes till en början med hög status men
efter expertbedömning sänktes status till god p.g.a. de syreförhållanden som råder i Flaten och
måttligt hög belastning av organiskt material.
Växtplankton klassades inte vid den senaste statusklassningen utan bedömning utfördes endast
på klorofyll a. År 2013 utfördes en undersökning av växtplankton där den sammanvägda
klassningen visade på god status (Pelagia 2014).
Den senaste undersökningen av makrofyter gjordes år 2014 och bedömdes till måttlig status på
gränsen till god. Makrofyterna i Flaten hade då en stor djuputbredning men en hög förekomst av
näringsgynnade arter gjorde att statusen blev satt till måttlig.
Tidigare har kvalitetsfaktorn fisk bedömts till god status men vid den senaste klassningen år
2016 bedömdes status till måttlig på gränsen till god. En bidragande orsak till detta var att år
2016 dominerade abborre (ca 54 %) bland arterna (vilket även var fallet år 2013), dock var det
få fiskätande individer av abborre (vilket gör att rapportskrivarna föreslår att fisketrycket bör ses
över). Sedan var även braxenbeståndet svagt (ca 1 %) år 2016 med få årsyngel samt att
fångsten var mindre på djupare områden (≥12 m djup, endast löjor fångades och de följde
troligtvis med nätet ner) vilket indikerar att de djupare zonerna är syrefria under högsommar och
vinter. Den måttliga statusen är även en indikation på att arbetet med den externa belastningen
bör accelereras enligt Sportfiskarna (Sportfiskarna 2017).
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Tabell 5-1 visar sammanställning över den senaste statusklassning som gjorts på biologiska
kvalitetsfaktorer i Flaten under perioden 2013-2017.
Tabell 5-1 En sammanställning över den senaste statusklassning som gjorts på biologiska kvalitetsfaktorer
i Flaten under perioden 2013-2017.

Parameter
Bottenfauna (strandnära)
Bottenfauna (profundal)
Växtplankton
Fisk
Vattenvegetation
Fisk

År
2017
2017
2013
2013
2014
2016

Status
God
God
God
God
Måttlig
Måttlig

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer
Bedömning av fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer har i det här projektet gjorts utifrån den
senaste treårsperioden (2015-2017). De parametrar som har bedömts är näringsämnen (fosfor),
siktdjup och klorofyll a.
Parametern näringsämnen sjöar bedöms utifrån fosforhalten. Näringsämnen bedömdes i VISS
till hög status vid den senaste klassningen år 2015 och den bedömningen kvarstår.
Treårsmedelvärdet för perioden 2014-2016 var 9,4 µg/l jämfört med 8 µg/l vid klassningen år
2015, vilket då innebär en liten ökning av fosforhalterna. Fosforhalterna har varit relativt stabila
efter den kraftiga nedgången (ca 50 %) som var efter aluminiumbehandlingen år 2000 men
sedan år 2001 så har det skett en ökning av fosforhalterna med ca 8 %.
Klassningen av ljusförhållanden sker utifrån parametern siktdjup. År 2015 klassades siktdjupet
till hög status och den klassningen kvarstår vid vår bedömning. Siktdjupet i Flaten har varierat
under åren men det har varit en tydlig förbättring av siktdjupet sedan år 2000 (Figur 5-5) och
siktdjupets treårsmedelvärde för perioden 2015-2017 i Flaten ligger nu på 6,3 m.
Siktdjup (m)
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
0
2
4

6
8
10
12
Figur 5-5. Diagrammet visar siktdjupet i Flaten under perioden 1995 – 2017. De lodräta
linjerna visar respektive års max- och minvärde.

Klorofyll a är ett indirekt mått på växtplanktonbiomassa (för klassning av växtplankton se
nedan). Statusklassning med ledning av klorofyllhalter får enligt gällande föreskrift enbart göras
om utfallet är hög eller god status. Vid klassning till sämre än god status krävs fullständig
planktonanalys men det var inte nödvändigt här då klassningen var hög status. Denna klassning
överensstämmer också med den klassning som gjordes år 2015 av länsstyrelsen. Halterna av
klorofyll a har varit relativt stabila sedan aluminiumbehandlingen år 2000, då det var högre
halter, och treårsmedelvärdet för perioden 2015-2017 var 4,4 µg/l.
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Särskilda förorenande ämnen
Särskilda förorenande ämnen (SFÄ) i inlandsytvatten är 26 ämnen som om de belastar en
vattenförekomst i betydande mängder riskerar att god ekologisk status inte uppnås.
Bedömningsgrunder för särskilt förorenande ämnen finns angivna i Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2013:19 (Hav 2013, uppdaterad i maj 2015 genom
HVMFS 2015:4). I Flaten så är det fyra ämnen som analyserats samt klassas som SFÄ och det
är ammoniakkväve, koppar, krom och zink.
Kvalitetsfaktorn ammoniak ska klassificeras till god status om övervakningsresultat visar att
ammoniakvärdet som årsmedelvärde (1 µg/l) samt som maximal tillåten koncentration (6,8 µg/l)
inte överskrids vid någon övervakningsstation och med måttlig status om värdet överskrids. Halt
ammoniak, uttryckt som ammoniakkväve (NH3-N), beräknas utifrån halt ammoniumkväve (NH4N), temperatur och pH-värde. I Flaten underskred ammoniakhalterna både maximal tillåten
koncentration och årsmedelvärdet varför den bedömdes till god status avseende ammoniak.
I Flaten har man under den senaste treårsperioden vid ett tillfälle analyserat metaller. Metallerna
koppar, krom och zink bedömdes underskrida de gränsvärden som finns i HVMFS 2013:19 och
därmed bedömdes till god status. År 2003 genomförde IVL en undersökning av sediment i
Flaten som visade måttligt höga halter av dessa metaller, vilket troligtvis är kopplat till tidigare
dagvattenutsläpp innan skärmbassängen vid inloppet till Flaten samt våtmarken vid
Tyresövägen anlades.
Sammantaget bedömdes Särskilda förorenande ämnen till god status, vilket överensstämmer
med den klassning som gjorts i VISS år 2017.
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Vattenmyndighetens klassning av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer omfattar konnektivitet,
hydrologisk regim och morfologi. Tidigare klassning i VISS inkluderade inte ”Konnektivitet till
närområde och svämplan kring sjöar”, ”Förändring av sjöars planform”, Bottensubstrat i sjöar”
och ”Strukturer på det grunda vattenområdet i sjöar”, dessa har dock klassats i denna studie.
Samtliga tidigare klassificerade kvalitetsfaktorer har vid bedömning 2013 klassats som hög
status.
Den aktuella klassningen har gjorts på samtliga kvalitetsfaktorer. Klassningen har utförts med
hjälp av kartanalyser där höjdkartor, jordartskartor och flygfoton har använts i stor utsträckning.
Vid analys har bland annat fysisk påverkan på strand och bottenmiljöer samt till- och frånflöden,
vandringshinder till och från vattenförekomsten, förändring av tillflödeshastighet, sedimentation,
förekomst av naturliga strukturer i de grunda områdena samt närområdets markanvändning
tagits med i bedömningen. Kvalitetsfaktorerna ”Längsgående konnektivitet”, ”Närområde runt
sjöar” och ”Svämplanets strukturer och funktion” sänkts från Hög till God status. Sänkningen
beror främst på en mer detaljerad analys och bedömning av de påverkansskällor som finns i
området. Dessutom har kvalitetsfaktorerna ”Konnektivitet till närområde och svämplan kring
sjöar”, ”Förändring av sjöars planform”, ”Bottensubstrat i sjöar” och ”Strukturer på det grunda
vattenområdet i sjöar” klassats för första gången. De två förstnämnda klassas som Hög status
medan de två sistnämnda klassas som God status. Övriga kvalitetsfaktorer, som hör till
hydrologisk regim, behåller tidigare klassning som Hög status.
För detaljer kring karaktärisering och hydromorfologisk statusklassning för Flaten se Bilaga B.
Orhemsbäcken är ingen vattenförekomst men bäcken diskuteras i Bilaga B.

5.2.3

Kemisk status
Klassificering av kemisk ytvattenstatus omfattar sammanlagt 45 prioriterade ämnen, vilka utgör
en risk för ytvattenmiljön. Under den senaste treårsperioden har fyra prioriterade ämnen
analyserats i Flatens ytvatten vid ett tillfälle: bly, kadmium, kvicksilver och nickel. Samtliga
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bedömdes underskrida de gränsvärden som finns (HVMFS 2015:4) och därmed bedömdes till
god status. De gränsvärden som är aktuella avser vattenprov som erhållits via filtrering och för
bly och nickel avses biotillgänglig halt. I detta fall har kvicksilver och bly inte blivit filtrerade vid
analys, vilket med stor sannolikhet visar högre halter än vad ett filtrerat prov skulle gett. Vid IVLs
undersökning av sediment år 2003 analyserades även kadmium, bly, nickel och kvicksilver vilka
visade mycket låga (bly) till måttligt höga halter (nickel).
För kvicksilver finns det även gränsvärden för biota i HVMFS 2015:4 och år 2008 analyserades
kvicksilverhalten i kräftors muskler och hepatopancreas i flera sjöar i Stockholms stad däribland
i Flaten (Stockholms stad 2008). Kvicksilverhalterna från den undersökningen underskred
gränsvärdet och visade därmed också på god status. Vanligtvis undersöks kvicksilver i fisk och
det skedde i Flaten år 2006. Vid den undersökningen överskred kvicksilverhalterna gränsvärdet
från HVMFS 2015:4.
Vid undersökningen av kräftor år 2008 förekom polyklorerade bifenyler (PCB) i halter under
gränsvärdet för fisk från HVMFS 2015:4 (82 µg/kg våtvikt jämfört med 125 µg/kg våtvikt) i
prover från hepatopancreas. Polybromerade difenyletrar (PBDE) analyserades också vid denna
undersökning (färskvikt 1,1 µg/kg våtvikt) och de överskred gränsvärdet som finns för
bromerade difenyletrar i fisk (0,0085 µg/kg våtvikt) i HVMFS 2015:4, vilket stämmer överens
med den nationella klassning som gjorts för PBDE i VISS att det är ett överallt överskridande
ämne. Även perfluoroktansulfonsyra (PFOS; PFsum6 karboxylsyror 33 µg/kg våtvikt och
PFsum3 sulfonater 24 µg/kg våtvikt) förekom i högre halter än gränsvärdet för fisk (9,1 µg/kg
våtvikt). Förekommande halter av PBDE och PFOS i kräftor kan inte uteslutas indikera förhöjda
halter även om det inte finns några gränsvärden för kräftor i dagsläget. Dock påverkar inte detta
klassningen av den kemiska statusen.
Vid undersökningen av sediment i Flaten år 2003 var det höga halter av di(etylhexyl)ftalat
(DEHP; 11 000 ng/g TS), vilket är en mjukgörare i PVC-plast. Enligt IVL (2003) så är
anledningen till de höga halterna av DEHP troligtvis dagvatten via Flatendiket. Dock kan äldre
utsläpp ha påverkat det höga resultatet p.g.a. omrörning av ytsedimenten (IVL 2003). Det finns
idag inga bedömningsgrunder för DEHP. Sedimentundersökningen visade även att flera
uppmätta halter av polyaromatiska kolväten (PAH) i Flaten var höga halter utifrån de gränser
som finns i Naturvårdsverkets rapport 4914 som avser kustvatten (Naturvårdsverket 1999b).
Dock finns inte gränsvärden för PAH i inlandsvatten i dagsläget varför dessa värden endast ger
en indikation om att höga halter förekommer i Flaten men det sänker inte den kemiska statusen.
Ursprunget till dessa kan vara förbränning från fordonstrafik på Tyresövägen och atmosfärisk
deposition.

5.2.4

Statusklassning – sammanfattande slutsatser
De biologiska kvalitetsfaktorerna har en stor tyngd vid den sammanvägda klassningen av
ekologisk status. Vid den senaste statusklassningen i VISS (förvaltningscykel 2) sänktes t.ex.
den ekologiska statusen i Flaten från hög till god p.g.a. kvalitetsfaktorn fisk. I denna rapport är
vår expertbedömning avseende sammanvägningen av de ekologiska kvalitetsfaktorerna att den
ekologiska statusen är god. De fysikaliska-kemiska- och hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna
samt bottenfauna och särskilda förorenande ämnen visar på hög eller god status i Flaten. De
biologiska kvalitetsfaktorerna fisk och makrofyter/vattenvegetation har dock vid ett tillfälle
bedömts med måttlig status under de senaste undersökningarna i Flaten. Detta indikerar en
försämring av Flatens ekologiska status och gör att den ligger nära gränsen till måttlig status
men i dagsläget anser vi att dessa enstaka bedömningar inte sänker statusen, varför utvecklas
nedan.
Fisk bedömdes vid det senaste provfisket till måttlig status men på gränsen till god. Fisk har
dock sedan år 1999-2015 bedömts till god eller hög status (se Figur 5-2) varför vi anser att den
korrekta bedömningen för fisk bör vara god status vid sammanvägningen för ekologisk status.
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Figur 5-2. Diagrammet visar hur status i Flaten avseende fisk förändrats över tiden (Sportfiskarna 2017).

Makrofyter har även tidigare bedömts till måttlig status men klassningarna har vid dessa tillfällen
inte ansetts vara tillförlitliga och därför inte vägts in i den sammanvägda klassningen av
ekologisk status. Vi anser att denna bedömning är korrekt och att den bör vara god pga av den
stora djuputbredningen som råder av makrofyter.
Den sammanvägda bedömningen av kemisk status utan överallt överskridande ämnen är god
status, vilket överensstämmer med den senaste klassningen från VISS.
För den sammanvägda klassningen av ekologisk – och kemisk status samt klassningen av
parametrar och kvalitetsfaktorer se Tabell 5-2.
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Tabell 5-2. Här visas de klassningar som har gjorts inom projektet samt motsvarande klassningar från
länsstyrelsens VISS (2018-01-09)
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6

Beräknad tillförsel av fosfor från det direkta
tillrinningsområdet

6.1

Schablonberäkningar årliga fosfortransporter
Beräkningar av årliga fosfortransporter till Flaten har genomförts av Stockholm Vatten och Avfall
(SVOA) baserat på detaljerad markkartering och schablonvärden som är specifika för
Stockholmsområdet. En karta med teknisk avrinningsområde (4,47 km 2), markanvändning och
punktkällor visas i Figur 6-1, och de schablonvärden som använts för fosfor i Tabell 6-1.
Årsnederbörden har antagits till 600 mm.

Figur 6-1 Markanvändningen inom Flatens tekniska avrinningsområde.
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Tabell 6-1 Schablonvärden för fosforbelastningar från olika markanvändningstyper.

Markanvändning

Detaljerad beskrivning

P (mg/l)

Tät stadsbebyggelse

0.35

Tät stadsbebyggelse - basflöde

0.08

Gles stadsbebyggelse - Bostadsområden

0.29

Gles stadsbebyggelse - Bostadsområden - basflöde

0.09

Gles stadsbebyggelse - Småhusområden

0.23

Gles stadsbebyggelse - Småhusområden - basflöde

0.07

Industrifastigheter med miljöfarlig verksamhet

Övriga industrifastigheter

Återvinningscentral

0.22

Återvinningscentral - basflöde

0.06

Återvinningsstation för metallskrot

0.3

Återvinningsstation för metallskrot basflöde

0.09

Flygplats

0.09

Flygplats - basflöde

0.03

tak

0.2

P-yta

0.12

P-yta- basflöde

0.029

Större parkeringsanläggningar

0.12

Större parkeringsanläggningar - basflöde

0.029

Koloniområden

0.2

Koloniområden- basflöde
Vägar med hög trafikintensitet

0.06
Trafikleder 10 000 - 15 000 fordon/dygn

0.17

Trafikleder 15 000 - 30 000 fordon/dygn

0.21

Trafikleder > 30 000 fordon/dygn

0.42

Trafikleder - basflöde

0.052

Gräsmark – intensiva skötselmetoder

0.12

Gräsmark – intensiva skötselmetoder - basflöde

0.035

Gräsmark – moderata skötselmetoder

0.2

Gräsmark – moderata skötselmetoder - basflöde

0.035

Skog och buskmark

0.035

Skog och buskmark - basflöde

0.03

Våtmark

0.05

Beräkningen av fosforbelastningar gjordes för nio delavrinningsområden.
Den totala tillförseln av fosfor bedöms utifrån ovan redovisat underlag till cirka 100 kg/år.
Baserat på beräknad fosforbudget är siffran cirka 41 kg/år, se kapitel 7.
I Figur 6-2 visas årlig fosforbelastning per hektar uppdelat på delavrinningsområden, vilket
indikerar vilka områden som bidrar mest och där reningsanläggningar kan förväntas ha störst
effekt.
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Figur 6-2 Årlig fosfortillförsel från tekniska och naturliga delavrinningsområden till Flaten enligt
schablonberäkningar.

6.2

Bidrag från potentiella punktkällor i tillrinningsområde och recipient

6.2.1

Enskilda avlopp
Enskilda avlopp inom Flatens avrinningsområde finns främst vid de tre koloniområdena
Listudden (316 st. stugor), Odlaren (114 st. stugor) och Eken (78 st. stugor). Antalet enskilda
avlopp från dessa är dock oklart. Därutöver finns det tre enskilda avlopp registrerade hos
miljöförvaltningen varav en förbränningstoalett, en latrinkompost och ett minireningsverk med
slamtömning.
År 2007 genomfördes en inventering av befintliga avlopp på koloniområdet Listudden. Den
inventeringen visade att i huvuddelen av stugorna fanns det inte toalett men i några fanns det
mulltoalett samt torrtoalett med eller utan urinsortering. Inventeringen visade även vilken typ av
avlopp som fanns i stugorna (flera alternativ kunde anges) och då fanns det främst stenkistor.
En liten del angav att de saknade avlopp i sin stuga medan 80 % angav att de dragit in vatten i
kolonistugan trots att det inom Stockholms stad inte är tillåtet att dra in vatten i kolonistugor.
På Eken finns det uppgifter om en gemensam toalettanläggning men inget om enskilda avlopp.
Det finns uppgifter om indraget vatten i området vilket indikerar att det finns enskilda avlopp. I
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alla tre koloniområden handlar det troligtvis i huvudsak om s.k. BDT-vatten vilket är vatten från
bad, disk och tvätt.
Koloniområdena bidrar med cirka 13 kg fosfor per år, baserat på schablonberäkningar.

6.2.2

Övrigt
Av de miljöfarliga verksamheter som finns i avrinningsområdet är det ingen som direkt har
någon dagvattenpåverkan på Flaten (Hillevi Virgin, Miljöförvaltningen Stockholms stad).
Huvuddelen återfinns i industriområdet i Skarpnäck. Det är främst bilservice av olika slag
(bensinstationer), mellanlagring av farligt avfall, industri med färgtillverkning, kemtvätt m.fl. På
fastigheten Landningsbanan 7 ska det enligt Stockholms stads miljöförvaltning finnas höga
halter av polyaromatiska kolväten (PAH) i marken men på fastigheten finns nu en
industribyggnad.
Dagvatten från delar av Tyresövägen leds till Flaten och bidrar med bland annat metaller och
fosfor men det leds idag via en dagvattendamm till Flatendiket. Vid Tyresövägen ligger även ett
industriområde som sannolikt avvattnas direkt till Flatendiket.
Det finns ett antal parkeringsytor i avrinningsområdet. Hemköps parkeringsplats, strax norr om
Tyresövägen, dränerar orenat vatten till dagvattenledning norr om Tyresövägen.
Dagvattenledningen har sitt utlopp i Flatendiket. Det finns två parkeringsplatser söder om
Tyresövägen vars dagvatten verkar ledas till dagvattendammen söder om Tyresövägen.
Utifrån statistik över bräddningar av spillvatten från pumpstationer inom Flatens
avrinningsområde från Stockholm Vattens miljörapporter för åren 2011-2016 är den
genomsnittliga bräddmängden av koncentrerat spillvatten till följd av tekniska problem noll.

6.3

Framtida tillskott av fosfor via dagvatten från pågående planarbeten
I den nya ännu ej antagna (men godkänd av stadsbyggnadsnämnden) Översiktsplanen för
Stockholms stad anges att både Bagarmossen och Skarpnäck är stadsutvecklingsområden och
potentiella områden för förtätning med bostäder. Enligt en överenskommelse om utbyggd
tunnelbana har Stockholms stad förbundit sig att bygga 40 000 bostäder i tunnelbanans
närområde där bland annat Skarpnäck ingår. Tunnelbanan skapar möjligheter för fler bostäder
och arbetsplatser samt utökad service. Enligt översiktsplanen kan även Skarpnäck och Stora
Sköndal eventuellt kopplas samman via Flatens naturreservat.
Vid en förtätning av staden samt eventuellt ökande nederbördsmängder till följd av
klimatförändringar så ökar behovet av fungerande dagvattenhantering. Dagvattnet för med sig
föroreningar såsom miljögifter och fosfor som slutligen når recipient och det står för en stor del
av föroreningsbelastningen på stadens vattenområden. Att begränsa föroreningarna i dagvattnet
ska enligt Stockholm stads dagvattenstrategi från 2015 bidra till att förbättra stadens yt- och
grundvattenkvalitet så att god vattenstatus kan uppnås i stadens samtliga vattenförekomster
(Stockholms stad 2015). Därför ska hållbar dagvattenhantering alltid tillämpas vid nybyggnation
eller större ombyggnation oavsett recipient. Användande av miljögifter ska i möjligaste mån
undvikas. Om det inte är möjligt ska åtgärder vid källan minska belastningen på dagvattnet. I
andra hand ska dagvattnet hanteras genom lokalt omhändertagande på kvartersmark eller på
allmän mark. Åtgärder i eller nära recipienten (s.k. end of pipe-åtgärder) ska enbart utföras i
undantagsfall, när alla uppströmsalternativ har förkastats p.g.a. tekniska eller ekonomiska skäl.
Föroreningsbelastningen från Flatens avrinningsområde kommer att påverkas av
planprogrammet för Bagarmossen och Skarpnäck. Programmet innefattar flertalet delområden,
och innebär både nybyggnation på idag obebyggd mark samt förtätning i befintlig
stadsbebyggelse. Tabell 6-2 nedan redovisar de olika delområden (se Figur 6-3) som ligger
inom Flatens avrinningsområde, samt en uppskattning av föroreningsbelastning före utbyggnad,
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efter utbyggnad samt efter utbyggnad med rening i de fall detta finns framtaget. För flera av
områdena är detaljplanearbetet i ett så tidigt skede att dagvattenanläggningar inte har
konkretiserats än och därför är det svårt att uppskatta effekter av rening. Bedömningarna av
fosfortillskott baseras på dagvattenutredningen för planprogrammet samt dagvattenutredningar
för detaljplanerna Bergholmsbacken (Rusthållaren 2) och Horisonten 3 ml.
Tabell 6-2.

Översikt över bedömda framtida tillskott av fosfor från kommande exploateringar.

Detaljplaneområde

Tillskott av fosfor (kg/år)
utan rening

Tillskott av fosfor (kg/år) efter
rening

Bergholmsbacken

2

-3.5

Gamla Tyresövägen

5

Ej utrett

Skärgårdsskogen

5

Ej utrett

Förtätningar Skarpnäck

0.1

<0

Dagvattenutredningen för Bergholmsbacken visar alltså att fosforbelastningen minskar efter
exploatering och föreslagna dagvattenåtgärder. För Gamla Tyresövägen och Skärgårdsskogen
är inte separata dagvattenutredningar framtagna, men det totala bedömda tillskottet från
exploateringarna (ca 10 kg/år) utgör ungefär 10% av den nuvarande belastningen på 100 kg/år,
och det är därför viktigt att även dessa detaljplaner utformas med reningsanläggningar så att
fosfortillförseln till Flaten inte ökar.
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Figur 6-3 Planområden (september 2017).
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7

Fosforflöden

7.1

Fosforbudget
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av fosforflöden via olika källor till, inom och från
Flaten. Transporter av fosfor via Flatendiket och Orhemsbäcken har beräknats utifrån
månadsvis provtagning perioden 1999 - 2017 och modellerade flöden. För hydrologisk och
hydraulisk modellering se Bilaga C. Övriga externa belastningar schablonberäknades.
Flatens största tillflöde är Flatendiket och det beräknas belasta sjön med i genomsnitt 30 kg
fosfor per år under den senaste femårsperioden (2012-2016). Närområdet beräknas motsvara
ett fosfortillskott på ca 9 kg/år medan atmosfärisk deposition till sjöytan beräknas motsvara ett
fosfortillskott av ca 2 kg/år. Sammantaget ger detta en extern fosforbelastning av 41 kg/år, se
Figur 7-1. Flatendiket beräknas stå för cirka 73 procent av den totala externa belastningen och
utgör därmed den största fosforkällan. Om man antar att hela avrinningsområdet för Flatendiket
skulle utgöras av skog så ansätts en fosforförlust av 3 kg/km 2 för denna marktyp (Uggla &
Westling 2003). Det skulle innebära att den naturliga belastningen är ca 7 kg/år och att den
antropogena (mänsklig påverkan) är drygt 23 kg/år för Flatendiket. Huvuddelen av
fosfortillförseln via Flatendiket får därmed ses som antropogen.
Belastningen av fosfor från närområdet är till stor del naturlig och inte antropogen, vilket innebär
att belastningen av fosfor skulle vara densamma vid opåverkade förhållanden. Det finns dock
stora osäkerheter i transportberäkningarna för närområdet eftersom inga mätningar har gjorts
och halterna har antagits vara 24 µg/l, mot bakgrund av vad som anges i SMHI:s S-HYPE. Om
vi utgår ifrån att även avrinningsområdet för närområdet endast består av skog skulle det
innebära att ca 5 kg P/år är naturlig belastning.

21(37)

Fördelning av vattenflöden till Flaten
24%
Flatendiket
49%
Närområdet

Nedfall
27%

2 kg/år

Fördelning av extern fosforbelastning
till Flaten

9 kg/år
Flatendiket

Närområdet

Nedfall
30 kg/år

Figur 7-1. Cirkeldiagrammen visar fördelning av vattenflöden samt extern fosforbelastning till Flaten.

Den årliga fosforexporten från Flaten via Orhemsbäcken beräknas till 13 kg/år. I det lokala
åtgärdsprogrammet för Drevviken beräknade man att Orhemsbäcken står för i medeltal 17
kg/år. För den beräkningen användes S-HYPE som har ett större flöde eftersom
avrinningsområdet i S-HYPE (6,44 km²) är större än i verkligheten (4,47 km² som vi använt i
denna rapport). Detta resulterar i mindre transporter i denna rapport. Orsaken till att
fosforhalterna skiljer sig så mycket mellan inlopp och utlopp är att omsättningstiden i sjön är ca
4 år i genomsnitt, vilket gör att partiklar får lång tid på sig att sedimentera i sjön, d.v.s. Flaten
fungerar som reningsbassäng. Den uppskattade retentionen av fosfor i Flaten var i genomsnitt
28 kg/år (perioden 2001-2016), vilket visar att sjön fungerar som en fosforfälla.
Vollenweiders modell används för att uppskatta en fosforhalt i sjön utifrån omsättningstid och
extern belastning. Modellen uppskattar långtidsmedelvärden av totalfosforhalt i en sjö som
befinner sig i jämvikt, det vill säga efter en längre tid med samma fosforbelastning. En längre
uppehållstid innebär t.ex. att en större andel av tillförd fosfor hinner sedimentera i sjön. Enligt
Vollenweiders modell bör det ske en rening av fosfor i Flaten med ca 30 kg/år, vilket till stor del
överensstämmer med våra beräkningar av intern nettobelastning (retentionen) av fosfor på ca
28 kg/år. D.v.s. man kan inte förvänta sig att uppnå särskilt mycket större retention med
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åtgärder i sjön än den man har idag. Man bör dock hålla koll på eventuell framtida
internbelastning eftersom det finns vissa tecken på en ökad internbelastning under senare år.

7.2

Vad styr halten och mängden fosfor?
De fosforkällor som beskrivs ovan samverkar till att bygga upp fosforhalterna i Flatens
vattenmassa. Källornas bidrag skiljer sig åt inte bara mängdmässigt, utan också sett till var och
när de tillför Flaten fosfor, och i vilken form denna fosfor föreligger.
Fosforbelastningar brukar utgöras av olika fosforfraktioner av vilka fosfat är direkt tillgängligt för
upptag av vattenväxter, alger och plankton. Andra fosforfraktioner blir växttillgängliga först med
tiden, och andra kommer överhuvudtaget inte att bidra till övergödningen av sjön.
Intern belastning av fosfor innebär att det sker ett läckage av lättlöslig/mobil fosfor från
sedimenten, vid t.ex. anaeroba förhållanden. Innan aluminiumbehandlingen utfördes hösten
2000 i Flaten var den interna fosforbelastningen sommartid den största faktorn till de förhöjda
halterna av fosfor i sjön. Aluminiumbehandlingen bidrog till att kraftigt minska fosforhalten i
vattenmassan, minska läckaget av fosfor från sedimenten och höja näringsstatusen. Efter
behandlingen har den interna belastningen varit låg. En viss internbelastning syns i analys- och
beräkningsresultaten från Flaten. Internbelastning vår och sommar är vanligt förekommande i
sjöar bl.a. p.g.a. fisk (bioturbation), plankton, nedbrytningsprocesser och eventuellt låga
syrehalter och vindpåverkan. Figur 7-2 visar den interna nettobelastningen av fosfor samt
transporten in och ut ur Flaten.

Figur 7-2. Diagrammet visar den interna nettobelastningen av fosfor samt transporten in och ut ur Flaten.
Den kraftiga reduktionen av den interna nettobelastningen av fosfor som skedde i sjön år 2000 berodde på
att aluminiumbehandlingen som utfördes under hösten drastiskt minskade fosforhalterna i sjöns
vattenmassa.

I Flaten sker den största interna belastningen under våren och under sommaren medan
retentionen i huvudsak sker under hösten och vintern, se Figur 7-3.
I dagsläget är det svårt att bedöma om det är den externa belastningen av fosfor från
Flatendiket som i framtiden främst kommer att påverka fosforhalten i Flaten eller om det är den
interna belastningen, se Figur 7-4. Den interna belastningen kan öka genom en ökad
bioturbation eller genom att effekten av den utförda aluminumbehandlingen avtar. En nyligen
publicerad studie visar att medellivslängden av över 80 aluminiumbehandlingar är 15 år (Huser
et al. 2015). Aluminiumdoseringarna för dessa behandlingar var baserade på både nya och
gamla beräkningsmetoder. Innan år 2000 var doserna i de flesta behandlingar baserade på
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alkalinitet i vattnet. Med denna doseringsmetod får behandlingarna kortare livslängd (tid med
minskad fosforhalt i ytvattnet) än väntat, särskilt i grunda sjöar där det finns för lite vatten (och
därmed för låg alkalinitet) för att buffra en behandling. Sedan år 2000 har många doser istället
beräknats baserat på fosfor i sedimenten, vilket också har lett till att behandlingarna fått längre
livslängd. Istället för 5 eller 10 år (Welch och Cooke 1999) kan man med denna metod generellt
förvänta sig en livslängd av en behandling från 15 till 20 år, eller längre, beroende på hur mycket
de externa källorna (t.ex. dagvatten) har minskats (Huser et al. 2015).
Den externa belastningen av fosfor sedimenterar och lägger sig över de aluminiumbehandlade
sedimenten i Flaten. Om den externa belastningen ökar leder det till en ökad sedimentation
vilket gör att den aluminiumbehandlade sedimenten täcks snabbare. Detta bidrar till en förkortad
livslängd för den aluminiumbehandling som genomförts, vilket i sin tur bidrar till att den interna
belastningen av fosfor åter igen ökar i Flaten.

Figur 7-3. Diagrammet visar en jämförelse av den interna nettobelastningen och den externa belastningen
av fosfor i Flaten under ett år för den senaste femårsperioden (2012-2016). Periodvis under vår och
sommar sker en viss internbelastning av fosfor, men under hösten och vintern sker en betydande retention
(fastläggning av fosfor).
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Figur 7-4. Diagrammet visar en jämförelse mellan halter in i sjön Flaten och i sjön under ett år för den
senaste femårsperioden (2012-2016). Halterna minskar betydligt i sjön jämfört med inkommande vatten
p.g.a. retention (fastläggning av fosfor).

7.3

Hur hög fosforbelastning kan tillåtas?
I detta avsnitt presenteras en analys som syftar till att fastställa hur hög fosforbelastning Flaten
klarar innan statusen för parametern näringsämnen sänks från hög status till god respektive
måttlig status sett till fosforhalt.
Effekten av en viss fosfortillförsel på fosforhalten i sjön kan skattas med hjälp av teoretiska
beräkningsmodeller. Genom att tillämpa sådana modeller är det alltså möjligt att skatta hur hög
fosforbelastning som kan tillåtas till Flaten vid en viss given fosforhalt i sjöns vattenmassa.
Här har vi använt oss av referensvärdet för fosfor (12,1 µg/l) som finns i VISS och de
fosforhalter som uppmäts i Flaten de senaste fem åren för att beräkna gränsen för god och
måttlig status. Beräkningarna visar att gränsen mellan hög och god näringsstatusstatus går vid
fosforhalten 17,3 µg/l samt att gränsen mellan god och måttlig näringsstatus går vid 24,2 µg/l.
De transportberäkningar som gjorts avseende fosfor visar att en ökad fosforbelastning på ca 30
kg/år sänker Flatens status till god medan en ökad fosforbelastning på ca 60 kg/år sänker status
till måttlig. Den totala externa fosforbelastningen är idag ca 41 kg/år, vilket innebär att Flaten
kan ta emot en extern belastning av fosfor på maximalt ca 70 kg/år innan status avseende
näringsämnen (fosfor) sänks från hög till god status. För att status ska sänkas till måttlig
avseende näringsämnen så innebär det en extern belastning av fosfor på maximalt
ca 100 kg/år. Det skall dock poängteras att status inte får sänkas.
Som vi nämnt tidigare är Vollenweider-modellen en enkel och ofta använd massbalansmodell
(Vollenweider 1968, 1975). Modellen uppskattar långtidsmedelvärden av totalfosforhalt i en sjö
som befinner sig i jämvikt, det vill säga efter en längre tid med samma fosforbelastning. Den
utgår från vattnets uppehållstid i sjön och beskriver hur stor andel av inflödande fosfor som på
årsbasis fastläggs i sedimenten. Längre uppehållstid innebär att en större andel av tillförd fosfor
hinner sedimentera i sjön. Förhållandet mellan totalfosforhalt i sjön och inflödeshalten kan
uttryckas som:
TP = TPin / (1+ √T)
TP = Totalfosforhalt (μg/l) i sjön vid jämvikt
TPin = Inflöde av totalfosfor (μg/l)
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T = Sjöns omsättningstid (år)
Inom OECD(1982) har man senare kalibrerat Vollenweider-modellen, dels för generella
förhållanden, dels för nordiska förhållanden. De skiljer sig från Vollenweiders ursprungsformel
med två konstanter (K1 och K2) enligt nedan:
TP = K1 * (TPin / (1+ √T)) * K2
Generella förhållanden (hela databasen): K1=1,55; K2=0,82
Nordiska förhållanden: K1=1,12; K2=0,92
OECD-kalibreringen för generella förhållanden baseras på data från ett 80-tal sjöar med
varierande karaktär sett till morfometri och vattenkemi. Kalibreringen för de nordiska
förhållandena grundar sig på mätdata från ett tiotal sjöar i Norden och där svenska förhållanden
representeras av mätvärden från Mälaren och Vättern. Den nordiska kalibreringen (som kan
förefalla vara det givna valet) representerar dock i högre grad relativt stora, djupa och
näringsfattiga sjöar.
Eftersom det är svårt att slå fast vilken modell/kalibrering som bäst beskriver förutsättningarna i
Flaten beräknades den högsta tillåtna fosforbelastningen enligt samtliga tre modellutföranden
(se Tabell 7-1). Beräkningen gjordes i samtliga fall utifrån en totalfosforhalt av 17,3 μg/l (enligt
ovan), vilket är gränsen för hög och god status. Omsättningstiden som har använts till
beräkningarna är 4 år.
Tabell 7-1 Tabellen visar högsta tillåtna fosforhalt (µg/l) i Flatendiket innan status sänks från hög till
god

Modellvariant
Vollenweider
OECD generell
OECD Norden

Högsta tillåtna fosforhalt
(µg/l) i tillrinnande vatten
51,9
40,8
50,4

Resultaten från beräkningsmodellerna i Tabell 7-1 kan jämföras med de uppmätta halter som
finns för Flatendiket på flödesviktade medelhalter (ca 42 μg/l) samt det aritmetiska medelvärdet
(49 μg/l) för de senaste tre åren. Utifrån detta kan man utesluta den generella kalibreringen.
Detta eftersom både de flödesviktade medelhalterna samt det aritmetiska medelvärdet
överskrider den högsta tillåtna fosforhalten enligt den generella kalibreringen och vi har tidigare
visat att Flaten i dagsläget har hög näringsstatus (status avseende fosfor). Utifrån högsta tillåtna
fosforhalt enligt Vollenweider och den nordiska kalibreringen så kan det ske en viss ökad extern
belastning av fosfor till Flaten. Det bör dock påpekas att en ökad extern belastning av fosfor kan
bidra till att status avseende växtplankton, klorofyll och siktdjup sänks innan statusen avseende
näringsämnen (fosfor) sänks, vilket troligtvis sänker den sammanvägda ekologiska statusen.
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8

Åtgärdsbehov (beting)
Av den statusklassning som gjorts (se avsnitt 5.2) framgår det att det redan är god ekologisk
status och det finns därmed inga beting för Flaten. Det finns inget som tyder på att status skulle
försämras till år 2021. Fosforhalterna bör dock bevakas då det finns trender till en ökad intern
belastning i Flaten, se avsnitt 8.1.
Med avseende till den kemiska statusen så har Flaten idag god status med undantag för PBDE
och kvicksilver som i Sverige generellt överskrider gällande gränsvärden. Men ämnen så som
PFOS (i kräftor) och PAH (i sediment) förekom i halter som överskred de gränsvärden som idag
finns för fisk och sediment i kustvatten, vilket indikerar att ytterligare undersökningar av dessa
ämnen bör genomföras.
Åtgärdsbehov anges för de ämnen/problemområden där statusklassningar indikerar sämre än
god status, att god status inte uppnås och att gränsvärden överskrids. Behovet av
belastningsreduktioner bedöms enligt samma principer som tillämpas av Vattenmyndigheten,
och som bygger på förenklade samband mellan belastning och resulterande halt.
Åtgärdsbehovet bedöms genom jämförelser mellan beräknad tillförsel i nuläget (avsnitt 7.1), och
den belastning som enligt generella modeller kan accepteras under förutsättning att god
ekologisk status kan bibehållas (avsnitt 7.3).

8.1

Fosfor
Som en effekt av den aluminiumbehandling som utfördes under hösten 2000 så är den interna
belastningen i dagsläget förhållandevis låg och får till stor del anses vara naturlig. Dock kan man
se en ökad internbelastning vissa år och signifikant svagt ökade fosforhalter i sjön (viktade
halter utifrån olika djup) under perioden 2001-2016 (Figur 8-1). De viktade fosforhalterna har
ökat med ca 2 µg/l under denna period och tyder på en svagt ökad internbelastning. En fortsatt
noggrann övervakning av fosforhalterna i sjön på olika vattendjup är viktig för framtida
bedömningar. Även den externa fosforbelastningen är viktig att bevaka för att säkerställa att
fosforstatusen inte sänks från hög till god och att Flaten bibehåller den goda ekologiska status
som den har vid den senaste klassningen i VISS.
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Figur 8-1. Diagrammet visar halter in i sjön Flaten samt viktade fosforhalter i sjön utifrån provtagningar på
olika vattendjup. De viktade halterna i sjön har signifikant ökat under perioden 2001-2016

8.2

Hydromorfologi
Den hydromorfologiska statusen i Flaten bedöms som God vilket innebär att det inte finns några
beting kopplade till åtgärder. Påverkan på de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är främst
kopplade till badplatser, den skärmbassäng som ligger i områdets nordvästra del samt en
vägbank i sydöstra delen av sjön som skär av en tidigare översvämningsyta för sjön. Påverkan
bedöms dock endast beröra ca 10% av Flatens strandlinje.
Orhemsbäcken som rinner från Flaten ner till Drevviken är relativt kraftigt påverkad. Även om
bäcken i sig inte är någon vattenförekomst påverkar förhållandena i bäcken till viss del de
hydromorfologiska förhållandena i Flaten. Åtgärder för att rehabilitera Orhemsbäcken finns
därför med som förslag.
För närmare beskrivning av åtgärder kopplade till de hydromorfologiska förhållandena i Flaten
och Orhemsbäcken se Bilaga B.

8.3

PBDE, PFOS och PAH
PFOS och PBDE förekom i förhöjda halter i kräftor i förhållande till de gränsvärden som finns för
fisk men detta kan vara kopplat till den minskning av övergödning som skett i Flaten eftersom
övergödning kan maskera miljögiftspåverkan genom biologisk utspädning. Så vid en återgång till
ett mindre övergött ekosystem kan det medföra att miljögiftshalterna ökar i biota (plankton,
bottenfauna, fisk, vattenvegetation), eftersom mängden miljögift fördelas över en mindre
biomassa. Kvicksilverhalten i fisk är t.ex. ofta högre i näringsfattiga sjöar än i näringsrika
(Håkansson et al. 1988). Vid en återgång till mer naturliga näringsnivåer i Flaten i samband med
aluminiumbehandlingen finns det en risk att det kan ha förvärrat miljöproblemen relaterade till
PFOS och PBDE som i nuläget förekommer i förhöjda halter i biota. För att undvika en sådan
utveckling är det av vikt att åtgärdsarbetet inriktas inte bara mot minskad näringsbelastning till
sjöns vattenmassa, utan även mot att minska belastningen av miljöstörande ämnen som
organiska miljögifter och metaller. När det gäller PBDE så baseras statusen uppnår ej god
kemisk status även på en nationell extrapolering som tyder på att gränsvärdet för PBDE
överskrids i fisk i alla ytvatten.
Det faktum att PAH (sediment), PBDE och PFOS (i kräftor) förekom i förhöjda halter vid
undersökningarna år 2008 respektive år 2003 gör att de bör undersökas ytterligare och åtgärder
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bör riktas mot att minska belastningen av miljöstörande ämnen som organiska miljögifter och
metaller från dagvatten.

29(37)

9

Åtgärdsförslag

9.1

Sammanfattning av åtgärder
Flaten är i dagsläget redan klassad som God ekologisk status vilket innebär att åtgärderna som
föreslås syftar till att fungera som ett buffertsystem mot oförutsedda förändringar och således
säkra Flatens status. Totalt beskrivs 10 åtgärder med olika fokus där näringsrening, biologisk
mångfald, hydromorfologi, flödesutjämning, rekreation och naturinformation alla finns
representerade, se Bilaga D och Bilaga E för detaljer kring åtgärderna. Åtgärderna har
bedömts vara genomförbara med olika slags anpassningar/hänsyn. För merparten av åtgärder
har dagens tekniska avrinningsområden använts för att beräkna reningsgraden. För åtgärd 2 &
3 har antagna framtida (i enlighet med respektive åtgärds detaljplan) tekniska
avrinningsområden använts för att beräkna reningsgraden.

9.2

Identifiering av åtgärder
Områden för åtgärder har lokaliserats genom att först studera befintligt kartmaterial i form av
flygfoton, historiska kartor, jordartskartor och laserskannad höjddata. Kartstudierna har
kompletterats med ett fältbesök där samtliga åtgärdsplatser översiktligt studerats. Framför allt är
höjddatan till mycket stor hjälp då det med hjälp av den relativt enkelt går att identifiera naturliga
lågpunkter och platser med stor naturlig tillrinning. I och med att det i de övre delarna av Flatens
tillrinningsområde finns flera tekniska avrinningsområden som inte stämmer överens med de
naturliga rinnvägarna har även ledningsnätet studerats för att kunna bedöma åtgärdsplatsernas
lämplighet. Se Figur 9-1 för geografiskt läge för åtgärderna.
Fokus har dessutom legat på att hitta ytor med hanterbara konfliktintressen. Det innebär att
låglänta grönytor har varit de platser som bäst passar in på kriterierna.
Åtgärder som föreslås i tillrinningsområdet nedströms Tyresövägen är uteslutande kopplade till
befintliga vattendrag och vattenområden. Detta då belastningen generellt är mindre samt att
synergieffekterna blir markant större om åtgärderna kan kopplas till naturliga vattenmiljöer
istället för att arbeta med allt för tekniska lösningar. Nedströms Tyresövägen består också större
delen av tillrinningsområdet av ett naturreservat. Detta skapar stora möjligheter till att genomföra
åtgärder som även tillför rekreativa värden och som indirekt kan öka kunskapen och förståelsen
för vattnets plats i landskapet.
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Figur 9-1. Föreslagna åtgärder 1 - 10.

9.2.1

Reningseffekt
Att beräkna reningseffekt för olika åtgärdstyper innebär ofta osäkerheter i varierande grad. I
öppna system såsom våtmarker, översvämningsytor, diken och översilningsytor beror
reningseffekten till stor del på hur stor andel av näringsämnen som bundna till partiklar och kan
sedimentera eller bindas till vegetation. Våtmarkens utformning i fråga om hydraulisk effektivitet
och vilken vegetation som anläggs eller naturligt förekommer är också faktorer som kraftigt kan
påverka reningseffektiviteten.
Beräkning av reningseffekt för åtgärd 6, 7 och skärmbassängen är något osäkra då deras
utformning inte är standardutformningar.
För föroreningar och näringsämnen som är lösta i vattnet är öppna våtmarker med stor
genomströmning generellt sett inte lika effektiva. Nya åtgärder som anläggs och kan integreras i
kommande exploateringar bör därför fokusera på att även rena löst fosfor och andra
föroreningar.
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SVOA har gjort en kunskapssammanställning i form av en reningstabell med tillhörande
hänvisningar till referenser. Bland referenserna återfinns både utvärderingar av nyligen
genomförda åtgärder och större forskningsprojekt. Tabellen finns lätt tillgänglig på SVOA:s
hemsida. Angivna reningseffekter har använts vid presentation för respektive åtgärd och
bedöms åtminstone ge en indikation på hur stor reningseffekt som kan förväntas av olika
åtgärdstyper.

9.2.2

Kostnader och kostnadseffektivitet
Kostnader för genomförande av åtgärder har beräknats i enlighet med schablonvärden som
tidigare använts i liknande projekt. Främst har referensvärden hämtats från SVOA (ref kostnader
för olika anläggningstyper). I beräkningen av anläggningskostnad för våtmarker och dammar
uppströms Tyresövägen (åtgärd 1 - 5) har två kostnadsnivåer använts, låg nivå som är 500
kr/m2 och hög nivå som är 1000kr/m 2. För beräkning av åtgärder i naturmark (våtmarker,
återmeandring, rehabilitering av vattendrag) har en kostnadsberäkning gjorts med värden
hämtade från liknande genomförda projekt (ref. Naturcentrum anläggningskalkyl).
Referensvärden för beräkning av anläggningskostnad har även lämnats av beställaren (avser
bl.a. förläggning av rör). I åtgärdens totalkostnad ingår en schablonkostnad om 15 000kr/m för
omläggning av avloppsrör, där detta bedömts vara motiverat. Slutligen har oförutsedda utgifter
om 15% adderats kostnaden för åtgärden.
Driftskostnader har beräknats med utgångspunkt i åtgärdens yta och en uppskattad årlig
kostnad om 45 kr/m2. Referensvärdet för beräkning av dessa driftskostnader är detsamma som
använt i tidigare planeringsunderlag (ref LÅP Drevviken).
Kostnadseffektivitet har angivits för respektive åtgärd. Värdet, uttryckt som kkr/kgP, är en
beräkning av förväntad nytta i form av reducerad fosfortransport per investerad krona. Som
beräkningsgrund har en avskrivningstid om 25 år använts. För respektive åtgärd har en årlig
förväntad reningseffekt beräknats i kg P, se 9.7.2. Beräkningen tar hänsyn till olika parametrar
som tillrinningsområdets storlek, belastning och åtgärdens yta. (ref belastningsberäkning)
I beräkningen av kostnadseffektivitet relateras reningseffekten (kgP) till den totala
anläggningskostnaden (kr) plus ackumulerad driftskostnad (25 år).
Kostnadsberäkningar har i detta underlag gjorts schablonmässigt och med hänsyn taget till
kostnadsnivåer som tidigare använts i liknande utredningar. En reviderad och mer precis
kostnadsberäkning rekommenderas efter att respektive åtgärd förprojekterats. Då kan olika
anläggningsmoment kalkyleras med väsentligt större precision.

9.2.3

Prioriteringsordning
För att kunna prioritera mellan de föreslagna åtgärderna har en bedömning gjorts för 6 olika
variabler. Det är total rening, kostnadseffektivitet (kg P/kr), biologisk mångfald, hydromorfologi,
rekreation och naturinformation. Se Bilaga D för prioriteringstabell.
Poäng
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1

Obetydlig nytta eller bidrag

2

Liten nytta eller bidrag

3

Måttlig nytta eller bidrag

4

Stor nytta eller bidrag

5

Mycket stor nytta eller bidrag
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9.3

Befintliga reningsanläggningar
I dagsläget finns det tre anläggningar inom Flatens avrinningsområde som syftar till att minska
belastningen av näringsämnen och miljöfarliga ämnen. Det är en dagvattendamm som ligger i
anslutning till Flatendiket, ett dämme med översilning strax uppströms utloppet i Flaten samt en
skärmbassäng som ligger i Flaten vid dikets utlopp. Det finns även ett flertal perkolationsbrunnar
i flerfamiljshus-området i Skarpnäcks gård med trolig reducerande effekt på
dagvattenbelastningen. Till dagvattendammen leds vatten främst från Tyresövägen. Dammen är
cirka 900 m2 stor. Skärmbassängen är cirka 5400 m 2 stor. Det är svårt att hitta information om
hur effektiva skärmbassänger är i fråga om rening men funktionen påminner om en
våtmark/damm så antaganden om reningsgrad kan göras likt för dessa (Blecken 2016), vilket då
ger en bedömd retention om ca 45 kg fosfor per år.

9.4

Åtgärder för minskad extern fosforbelastning i övre delar av
tillrinningsområdet
Åtgärder långt uppströms i avrinningssystem har historiskt fått liten uppmärksamhet i Sverige.
Detta gäller både i naturmark och urbana områden. I takt med att klimatförändringarnas
påverkan på flöden har fått mer uppmärksamhet har dock behovet blivit tydligare då stora
åtgärder långt ner i systemen inte räcker till och ofta blir mycket dyra. Många små åtgärder
uppströms i systemen skapar ett jämnare flöde både under höga flöden då de högsta topparna
kan dämpas och under torra perioder där vatten kan hållas kvar längre i landskapet. Åtgärder
uppströms kan både anläggas på naturmark men också inom bebyggda områden som LODlösningar där vattenrenande och flödesutjämnande åtgärder kan integreras i vägar, parker och
byggnader.
Totalt har 5 platser lokaliserats i de övre delarna av Flatens tillrinningsområde (norr om
Tyresövägen) där åtgärder kan vara lämpliga att placeras. Fokus har legat på att lokalisera
platser med så få konfliktintressen, så goda höjdförutsättningar och så nära befintliga
dagvattensystem som möjligt. Se Bilaga D för placering och förslag på typ av åtgärd.

9.5

Åtgärder för minskad extern fosforbelastning i nedre delar av
tillrinningsområdet
Totalt föreslås 5 åtgärder i området nedströms Tyresövägen vilka samtliga är placerade i direkt
anslutning till befintliga vattenmiljöer. Åtgärderna fokuserar mer på flera olika effekter, såsom
hydromorfologi, naturinformation och biologisk mångfald, än åtgärder i den övre delen av
tillrinningsområdet som enbart fokuserar på dagvattenrening. Se Bilaga D för placering och
förslag på typ av åtgärd.
Redovisad reningsgrad/effekt är inte beräknad för tre av fem åtgärder nedströms Tyresövägen.
Detta då det inte anses vara relevant i fråga om åtgärdernas syften som främst är för
hydromorfologi och biologisk mångfald. Det innebär också att kostnadseffektivitet inte är
beräknad för dessa åtgärder.
För de två åtgärder där reningsgrad är beräknad är retentionen av fosfor i stor utsträckning
beroende av vilken belastning som ligger på åtgärden, en hög belastning är ex. en förutsättning
för en hög retention. När flera åtgärder planeras i serie blir retentionen per åtgärd därmed
mindre. Vid beräkning av fosforretention har det huvudsakliga antagandet varit att inga andra
åtgärder gjorts uppströms som påverkar inkommande fosforflöden. För åtgärderna i Flatendiket
har även beräkningar gjorts som visar effekt vid ”seriekoppling” av flera åtgärder.
Beräkningarna av reningsgrad för åtgärderna 5 & 6 i Flatendiket visar att de två åtgärdernas
sammanlagda effekt vid seriekoppling ungefär motsvarar effekten av den befintliga
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skärmbassängen. För åtgärderna 5, 6 & 7 i serie fås ytterligare rening. Om alla 3 åtgärderna
genomförs bidrar skärmbassängen med 10 kg P/år.

9.6

Åtgärder mot internbelastande fosfor
En fortsatt noggrann övervakning av fosforhalterna i sjön på olika vattendjup är viktig för att hålla
koll på internbelastningen. Ökar den igen kan man genomföra ytterligare en
aluminiumbehandling.

9.7

Åtgärder mot PBDE, PFOS och PAH
Samtliga åtgärder har även god reducerande effekt på PAH. För PFOS finns inga tillgängliga
data som beskriver reningseffekt i olika typer av dagvattenanläggningar, utan den litteratur som
finns handlar främst om avancerade reningstekniker för att avlägsna PFOS i dricksvatten eller
genom en jordtvättningsprocess. PBDE räknas som ett överallt överskridande ämne och
därmed är det sannolikt svårt att definiera tydliga åtgärder för att minska detta.
För både PFOS och PBDE föreslås i första hand kunskapshöjande åtgärder för att identifiera
varifrån dessa kan tänkas komma.

9.8

Åtgärder för förbättring av hydromorfologi i sjöar och vattendrag
Föreslagna åtgärder kopplade till de hydromorfologiska förhållandena i sjön består i nuläget av
att återställa översvämningsytan i sydöstra delen av sjön genom att skapa en passage för
vattnet under den befintliga vägen. Dessutom bör åtgärder en bit uppströms i Flatendiket räknas
till åtgärder för att gynna de hydromorfologiska förhållandena i Flaten.
Här föreslås en rehabilitering av fåran i form av att tillföra stora mängder död ved som minskar
erosion, samlar upp sediment och skapar fina livsmiljöer för framför allt fisk och bottenfauna.
Se bilaga B för närmare beskrivning av hydromorfologiska förhållanden och åtgärder som syftar
till att förbättra dessa.

9.9

Biologisk mångfald och andra synergieffekter
De flesta av de föreslagna åtgärderna har inte bara ett syfte, dvs rening av näringsämnen, utan
målet är även att främja biologisk mångfald, hydromorfologi, flödesutjämning, rekreation och
naturinformation.
För att så effektivt som möjligt gynna biologisk mångfald är utformningen av åtgärder
avgörande. Öppna åtgärder såsom våtmarker och översilningsytor är självklart bättre än
integrerade LOD-lösningar. Utformning av våtmarker bör också vara anpassade till naturliga
förhållanden där grunda områden avlöser djupområden. Placeringen av åtgärderna är också
viktiga i ett landskapsperspektiv där grön & blå infrastruktur behöver eftersträvas för att öka
möjligheten till spridning för arter i vår natur.
I flera av fallen är platserna mycket lämpliga för att informera allmänheten om vad för åtgärder
som görs och varför. Detta gäller både åtgärder norr och söder om Tyresövägen, men kanske
framför allt inom Flatens naturreservat.
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9.10

Kunskapshöjande åtgärder
Flera kunskapshöjande åtgärder bedöms vara relevanta och motiverade för att få en ännu
tydligare bild av Flatens status. Nedan följer förslag på områden där ökad kunskap kan bidra till
fortsatt planering och genomförande av åtgärder:


Inventering av bottenfauna och makrofyter i Flaten. Båda dessa biologiska parametrar
är för dåligt undersökta för att kunna göra en säker klassning av status. Återkommande
inventeringar av bottenfauna och makrofyter leder till en säkrare bedömning av olika
trender i miljön och Flatens status.



Informationsåtgärder kring förekomsten och spridningsrisken av vandrarmussla. Dessa
bör till exempel innefatta förslag på hantering av eventuellt barlastvatten och rengöring
av fiskeutrustning. Spridningen av musslan inom vattenförekomsten bör också
övervakas.



Inventering av enskilda avlopp från koloniområdet.



Fortsatt uppföljning av PBDE, PFOS och PAH. Om möjligt identifiera var de kommer
ifrån genom att göra ett antal mätningar i olika delar av avrinningsområdet.



Uppföljning av åtgärders effekt genom provtagning av vatten, flöden, biologisk mångfald
(groddjur, insekter, växter mm.).



Informationsskyltar som fokuserar på att visa de synergieffekter som dagvattenåtgärder
kan bidra med. Kan utformas likt naturreservatskyltar. Möjligen byta namn på
Flatendiket.



Följ upp med provfiske då det möjligen finns en nedåtvändande trend.
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Bilagor
Det finns fem (5) bilagor till denna rapport. Samtliga bilagor ligger i separata dokument.

11.1

Bilaga A: Sammanställning av de fysikalisk-kemiska parametrarna

11.2

Bilaga B: Hydromorfologisk karaktärisering och statusklassning

11.3

Bilaga C: Hydrologisk och hydraulisk modellering

11.4

Bilaga D: Åtgärder Flaten

11.5

Bilaga E: Åtgärder Flaten.xlsx
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Bilaga A (Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Flaten) - Flaten 1995-2016
Projekt Flaten
F0m

sid 1 av 1

Parametrar för bedömning av status
Treårsmedelvärde

Referensvärde

EK-värde

Status/Bedömning

12
5,0

1,3
1,27

Hög

Siktdjup (m)

9,6
6,3

Klorofyll, augusti (µg/l)

4,4

3,9

0,89

Hög

Fysikaliska och kemiska parametrar

9,6

Fosfatfosfor (µg/l)

0,60

Totalkväve (µg/l)

423

Tillstånd
Låg halt
Måttligt hög halt

Startår
1995

Slutår
2017

n

Förändring

Statistik (medelvärden)

Treårsmedelvärde
Totalfosfor (µg/l)

Hög

Signific.

Totalfosfor (µg/l)

23

+

-52%

1995

2017

23

***

-82%

1995

2017

23

***

-31%
-88%

Nitrat- + nitritkväve (µg/l)

42

1995

2017

23

Ammoniumkväve (µg/l)

6,4

1995

2017

23

***

Siktdjup (m)

6,3

Stort siktdjup

1995

2017

23

**

Klorofyll (µg/l)

4,4

Låg halt

1996

2017

22

-48%

Svagt färgat vatten

2007

2017

5

16%

2016

2017

2

Absorbans 420 nm filtr. (/5cm)

0,029

-6%
81%

DOC (mg/l)

6,2

Syre, årsmin (mg/l)

8,6

Syrerikt tillstånd

1995

2017

23

pH

8,1

Högt pH

1995

2017

17

-1%

Mycket god buffertkapacitet

1995

2000

5

-12%

Alkalinitet (mekv/l)

0,60

-8%
*

-7%

Konduktivitet (mS/m)

38

1995

2017

23

0%

Kalcium (mg/l)

35

2007

2017

4

-3%

436

1995

2017

23

11%

Kisel (µg/l)

Signifikansnivå: + = p<0,1

* = p<0,05

** = p<0,01

*** = p<0,001

Tidsserier
Totalfosfor (µg/l)

100

Fosfatfosfor (µg/l)

50
40
30

50

20
10
0

0
95

97

99

01

03

05

07

09

11

13

15

Totalkväve (µg/l)

1500

95

17

400

500

200

01

03

05

07

09

11

13

15

17

Ammoniumkväve (µg/l)

0

0
95

97

99

01

03

05

07

09

11

13

15

10
5
0
97

99

01

95

97

99

01

03

05 07 09
Siktdjup (m)
03 05 07 09

97

99

01

11

13

15

17

11

13

15

17

03

05

07

09

11

13

15

17

11

13

15

17

Konduktivitet (mS/m)

60
50
40
30
20
10
0

15

95

95

17

Syre (mg/l)

20

5

99

600

1000

0

97

95

97

99

01

50

03 05 07
Klorofyll (µg/l)

09

40
30
20

10

10
0

15

95

97

99

01

03

05

07

09

11

13

15

17

Projekt Flaten
F0m
Statistik (medelvärden)

Tillstånd

Startår

Slutår

n

Zn

(µg/l)

Treårsmedelvärde
0,96

Mycket låg halt

2016

2016

1

Cr

(µg/l)

0,075

Mycket låg halt

2016

2016

1

Hg

(µg/l)

0,003

2016

2016

1

Cd

(µg/l)

0,005

Mycket låg halt

2016

2016

1

Pb

(µg/l)

0,056

Mycket låg halt

2016

2016

1

Ni

(µg/l)

0,84

Låg halt

2016

2016

1

Cu

(µg/l)

0,91

Låg halt

2016

2016

1

Signifikansnivå: + = p<0,1

* = p<0,05

** = p<0,01

Signific.

Metaller i vatten (ofiltrerat)

Förändring

sid 2 av 2

*** = p<0,001

Flaten 2001-2016

Projekt Flaten
Flaten sjö mitt

2015 - 2017

sid 1 av 2

Parametrar för bedömning av status
Treårsmedelvärde

Referensvärde

EK-värde

Status/Bedömning

12
5,0

1,3
1,29

Hög

Siktdjup (m)

9,4
6,4

Klorofyll, augusti (µg/l)

4,4

3,9

0,89

Hög

Fysikaliska och kemiska parametrar

9,4

Fosfatfosfor (µg/l)

0,50

Totalkväve (µg/l)

420

Statistik (medelvärden)

Tillstånd
Låg halt

Startår
2001

Slutår
2017

n

2001

2017

17

Förändring

Treårsmedelvärde
Totalfosfor (µg/l)

Hög

Signific.

Totalfosfor (µg/l)

*

-63%

17

8%

2001

2017

17

*

-15%

Nitrat- + nitritkväve (µg/l)

44

2001

2017

17

+

-48%

Ammoniumkväve (µg/l)

5,7

2001

2017

17

***

-97%

Siktdjup (m)

6,4

Stort siktdjup

2001

2017

17

Klorofyll (µg/l)

4,4

Låg halt

2001

2017

17

*

48%

Svagt färgat vatten

2007

2017

5

16%

2016

2017

2

-8%

Absorbans 420 nm filtr. (/5cm)

0,025

Måttligt hög halt

-1%

DOC (mg/l)

5,9

Syre, årsmin (mg/l)

8,8

Syrerikt tillstånd

2001

2017

17

-3%

pH

8,1

Högt pH

2001

2017

11

2%

Mycket god buffertkapacitet

2001

2001

0

Alkalinitet (mekv/l)

0,50

Konduktivitet (mS/m)

38

2001

2017

17

Kalcium (mg/l)

36

2007

2017

4

445

2001

2017

17

Kisel (µg/l)

Signifikansnivå: + = p<0,1

* = p<0,05

** = p<0,01

**

-11%

*

165%

-3%

*** = p<0,001

Tidsserier
Totalfosfor (µg/l)

40

8

30

6

20

4

10

2

Fosfatfosfor (µg/l)

0

0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
1000

Totalkväve (µg/l)

300

Ammoniumkväve (µg/l)

800
200

600
400

100

200
0

0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
15

Syre (mg/l)

50

Konduktivitet (mS/m)

40
10

30
20

5

10
0

0
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Siktdjup (m)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
20

Klorofyll (µg/l)

15

5

10

10

5
0

15

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Projekt Flaten
2015 - 2017
Statistik (medelvärden)

Tillstånd

Startår

Slutår

n

Zn

(µg/l)

Medelvärde
0,96

Mycket låg halt

2016

2016

1

Cr

(µg/l)

0,075

Mycket låg halt

2016

2016

1

Hg

(µg/l)

0,003

2016

2016

1

Cd

(µg/l)

0,005

Mycket låg halt

2016

2016

1

Pb

(µg/l)

0,056

Mycket låg halt

2016

2016

1

Ni

(µg/l)

0,84

Låg halt

2016

2016

1

Cu

(µg/l)

0,91

Låg halt

2016

2016

1

Signifikansnivå: + = p<0,1

* = p<0,05

** = p<0,01

Signific.

Metaller i vatten (ofiltrerat)

sid 2 av 2
Förändring

Flaten sjö mitt

*** = p<0,001

Projekt Flaten
Flatendiket, Norra koloniområdet

2015 - 2017

sid 1 av 1

Parametrar för bedömning av status
Referensvärde

EK-värde

Status/Bedömning

49

11

0,23

Otillfredsställande

Fysikaliska och kemiska parametrar

Signific.

Statistik (medelvärden)

Förändring

Treårsmedelvärde
Totalfosfor (µg/l)

Startår
2001

Slutår
2017

n

2001

2017

17

2001

2017

17

502

2001

2017

17

-9%

56

2001

2017

17

-34%

13657

2007

2017

10

-43%

840

2001

2017

17

-53%

2009

2009

1

2001

2001

0

2008

2017

10

2001

2001

0

2001

2001

0

2001

2017

17

Kalcium (mg/l)

2009

2009

1

Magnesium (mg/l)

2009

2009

1

Klorid (mg/l)

2001

2001

0

Treårsmedelvärde
Totalfosfor (µg/l)

49

Fosfatfosfor (µg/l)

24

Totalkväve (µg/l)

941

Nitrat- + nitritkväve (µg/l)
Ammoniumkväve (µg/l)
Koliforma bakterier (cfu/100 ml)
E. coli (cfu/100 ml)

Tillstånd
Hög halt
Hög halt

Absorbans 420 nm filtr. (/5cm)
DOC (mg/l)
Turbiditet (FNU)

2,2

Måttligt grumligt vatten

pH
Alkalinitet (mekv/l)
Konduktivitet (mS/m)

79

Signifikansnivå: + = p<0,1

* = p<0,05

17

** = p<0,01

-17%
**

-42%
-4%

-13%

1%

*** = p<0,001

Tidsserier
Totalfosfor (µg/l)
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Projekt Flaten
Orhemsbäcken

2015 - 2017

sid 1 av 1

Parametrar för bedömning av status
Referensvärde

EK-värde

Status/Bedömning

14

9,5

0,69

God

Fysikaliska och kemiska parametrar

14

Fosfatfosfor (µg/l)

2,8

Totalkväve (µg/l)

460

Tillstånd
Måttligt hög halt
Måttligt hög halt

Signific.

Treårsmedelvärde
Totalfosfor (µg/l)

Statistik (medelvärden)

Förändring

Treårsmedelvärde
Totalfosfor (µg/l)

Startår
2001

Slutår
2017

n

2001

2017

17

*

-45%

2001

2017

17

*

-14%

17

-23%

Nitrat- + nitritkväve (µg/l)

69

2001

2017

17

Ammoniumkväve (µg/l)

25

2001

2017

17

1384

2015

2017

3

89%

41

2015

2017

3

1980%

Absorbans 420 nm filtr. (/5cm)

2009

2009

1

DOC (mg/l)

2001

2001

0

2008

2017

10

2001

2001

0

2001

2001

0

2001

2017

17

Kalcium (mg/l)

2009

2009

1

Magnesium (mg/l)
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2009

1

Klorid (mg/l)

2001

2001

0

Koliforma bakterier (cfu/100 ml)
E. coli (cfu/100 ml)

Turbiditet (FNU)

0,52

Svagt grumligt vatten

pH
Alkalinitet (mekv/l)
Konduktivitet (mS/m)

38

Signifikansnivå: + = p<0,1

* = p<0,05

** = p<0,01

-24%
**

-78%

19%

**

-12%

*** = p<0,001
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Totalfosfor (µg/l)
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Bilaga B (Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Flaten)
- Hydromorfologisk karaktärisering och statusklassning
Flatens avrinningsområde
Flatens avrinningsområde ligger norr om Drevviken och är en del av Tyresåns
huvudavrinningsområde. I Flatens avrinningsområde finns det en vattenförekomst, sjön
Flaten. Det finns dock ett flertal mindre gölar samt mindre vattendrag i avrinningsområdet.
Flatens avrinningsområde vid inflödet till Drevviken motsvarar en yta kring 6,53 km2.
Markanvändningen domineras av semiurbana ytor (49 %) samt skogsmark (39 %).
Hårdgjorda ytor motsvarar 2,9 % av avrinningsområdets yta samt sjöar och vattendrag ca
9,2 %. Sjön Flaten dominerar vattenytorna i avrinningsområdet med en storlek
motsvarande 0,6 km 2.
Jordarterna i avrinningsområdet (Figur 1) består till största delen av morän (43%) och
finjord/lera (25%). Andelen tunt jordtäcke eller kalt berg är relativt stor i
avrinningsområdet, ca 17 %. Tillsammans med finjordar kan man anta att
avrinningsområdet har relativt låg infiltrationskapacitet och reagerar snabbt på nederbörd.
Även torvjordarter förekommer, men i liten omfattning, mindre än 1 %.
En hypsometrisk kurva (Figur 2) för avrinningsområdet visar att ca 50 % av
avrinningsområdets yta finns mellan 32 till 26 m.ö.h. (om inget annat anges är samtliga
höjdnivåer i Bilaga A angivna i rikets höjdsystem 1900, RH00) Vid perioden mellan 4000
till 3000 B.P. innebär detta att dalbotten i Flatens avrinningsområde utgjorde en havsvik.
På grund av landhöjningen innebar dock att den övre delen skars av och sannolikt
utgjorde två flador (en vid nuvarande koloniområde och en vid Skarpknäcks gård) som
skars av till en eller två slättlandssjöar och som med tiden övergick till våtmark. I en
terrängskuggad höjddatabas kan man fortfarande ana kanterna på dessa våtmarker. En
analys av slutna sänkor i avrinningsområdet pekar också på att dessa områden har
utgjort sjöar, alternativt våtmarker. Sannolikt har dessa under 1800-talet dikats ut och
därmed försvunnit ur landskapsbilden.
Figur 1. Jordartskarta över
Flatens naturliga
avrinningsområde. Röd färg
är kalt berg eller tunt
jordtäcke, biege färg är
postglacial silt eller lera, gul
färg är glacial lera, grön färg
är isälvsmaterial, orange färg
är sand och grus.
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Figur 2. Hypsometrisk kurva
för Flatens avrinningsområde.
I analysen har sjöns vattenyta
tagits bort.
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Sjö och vattendrag
Flatens avrinningsområde hyser relativt lite sjöar och vattendrag, förutom sjön Flaten.
Detta beror till stor del att avrinningsområdet är litet, är långsmalt och att stor del av
området består av tunt jordtäcke eller finkorniga jordarter som inte tillåter att det bildas
tydliga vattendrag. Största orsaken är dock att konvergerande ytavrinning inte uppnår
tillräcklig stor skjuvspänning för att börja erodera ut en vattendragsfåra. Det ska beaktas
att fastighetskartans hydrografi inte omfattar alla bäckar och gölar som förekommer i
flygbilderna.

Vattendrag
De två största vattendragen i avrinningsområdet är det vattendrag som rinner till sjön
Flaten (Flatendiket) och Orhemsbäcken som förbinder Flaten och Drevviken.
Flatendiket är ingen vattenförekomst i vattenförvaltningen, utan är klassificerat som övrigt
vatten. Vattendraget är starkt påverkat längs hela sin sträckning. Det är troligt att
vattendraget är rätat i hela dess sträckning. Uppströms väg 229 är vattendraget
kulverterat. Det är troligt att vattendraget började i den våtmark/slättsjö som kan ha
förekommit i området öster om skogskyrkogården.
Även vattendraget vid sjön Flatens utlopp, Orhemsbäcken, är påverkat. Vid tidigare
biotopkartering bedömdes bäcken vara helt opåverkad från fysisk påverkan (Husqvarna
ekologi 2012). Det som dock inte har tagits i beaktande är att sjön som bäcken mynnar i,
Drevviken är sänkt under 1800-talet med ca 2 meter. Då Orhemsbäcken rinner genom
finkorniga, och relativt lätteroderade, jordarter medförde sänkningen av sjön att bäcken
började erodera neråt på grund av den ökade lutningen. Det längsgående fallet ändrades
från ca 0,3 m till 2,3 m. Tillsammans med att man troligen har gjort vissa grävarbeten i
form av borttagande av trösklar har det inneburit att bäcken har fått det utseende den har
idag, som djupt nedskuren i sin egen ravin. Figur 3 visar längsprofil av bäcken. Även
rensningar av död ved har sannolikt skett flera gånger under de senaste 100 åren. Med
säkerhet senast i december 2017.

Figur 3. Längsprofil på Orhemsbäckens botten med markeringar för de olika
delsträckorna samt bestämmande sektioner och Drevvikens nivå innan sänkning. Notera
att det blir luckor i profilen vilket beror på avsaknad av data i höjdmodellen. Höjdnivåer är
angivna i RH2000.
Inte heller Orhemsbäcken är klassad som vattenförekomst. Det innebär att trots att
sentida påverkan som skulle lett till en försämring i klassificering av hydromorfologisk
status i vattendraget så försämras inte status i de förekomster som angränsar, dvs Flaten
och Drevviken. Det är endast vid förekomst av vandringshinder, alternativt kraftig
rensning vid utloppet från Flaten, som Orhemsbäcken påverkar klassificerade
vattenförekomster. Dock är det viktigt att komma ihåg att vattenförvaltningen alltid har ett
avrinningsområdesperspektiv vilket innebär att påverkan och åtgärder ska beaktas även
utanför vattenförekomstens gränser. Detta då dessa så kallade övriga vatten kan påverka
vattenförekomsten på olika sätt.
Enligt häradsekonomiska kartan från 1901 brukades marken väster om Orhemsbäcken,
sannolikt för bete. Troligen har det förekommit glesare skog och bete kring vattendrag
med en tydlig grässvål. Detta har stor betydelse för referensförhållande eftersom
vattendrag med gräsvegetation runt fåran är oftast betydligt smalare och djupare än
vattendrag i skog. Det är troligt att närområdet runt vattendraget har utvecklats från
betesbruk till skog med tiden, vilket ytterligare har påskyndat erosionsprocesser efter
sjösänkningen nedströms då grässvål är mer erosionsskyddande än träd. Om dessutom
död ved och trösklar, vilka fungerar som stabiliserande strukturer, har rensats bort har
erosion och sedimenttransport kontinuerligt kunnat fortgå. Detta förklarar troligen varför
Orhemsbäcken är nedskuren i en liten ravin och på gränsen till ett överfördjupat
vattendrag. Ett överfördjupat vattendrag är ett vattendrag där fåran tidigare har haft
kontakt med svämytor som översvämmas frekvent men som, ofta till följd av en påverkan
från människan, numer är så djupt nedskuren att översvämningsfrekvensen helt
försvunnit.
Närområdet runt Orhemsbäcken består idag av skog. Det finns rikligt med äldre träd vilka
kan vara relativt gamla, men också yngre träd. Detta kan vara ett resultat av ändrad
markanvändning. På grund av äldre träd har det därför funnits relativt rikligt med död ved
i vattendraget. I samband med fältbesök konstaterades att vattendraget hade rensats från
död ved. Även en hel del levande träd i fårans kanter och i vattendragets närområde
hade avverkats. Detta innebär en betydande förlust av naturliga strukturer i fåran och
dessutom en minskning av naturlig tillförsel av död ved till fåran, något som orsakar
instabilitet mellan de fluviala processerna i vattendraget. Rensning och avverkning av
lövträd i och kring fåran bör helt undvikas i framtiden.
Bäcken rinner till hälften av vattendragsträckan i glaciala leror och i denna typ av
vattendrag kan död ved vara mycket viktigt för att skapa variation och strukturer. I den
övre (Figur 4) och nedre delen av vattendraget finns postglacial sand med inslag av grus.
Genom erosion leder det till viss bottentransport av detta material även i området med
lera. På ett fåtal platser förekommer mer strömmande vatten i övergången mellan lera
och sand-grus. På en kort sträcka i mitten av vattendragets sträckning förekommer sten i
fåran, vilket bildar en kort sträcka med strömmande vatten (Figur 5). Denna stentröskel

fungerar också som bestämmande sektion för vattendragetssträckan uppströms, nästan
hela vägen upp till Flaten där ytterligare en bestämmande sektion ligger strax nedströms
trumman vid utloppet.

Figur 4. Typisk sträcka på den övre delen av Orhemsbäcken. Notera att träd står en bit ut
i fåran vilket tyder på att erosion i sidled sker aktivt.

Figur 5. Den korta strömsträckan med block och sten i mitten av
vattendragssträckningen.
Vattendragsfåran har en trapetsoid form längs stor del av sträckningen. Fåran är bred
och flack initialt, men smalnar snabbt av och blir allt mer fördjupad när omkringliggande
landområde stiger i höjd. Första delen är relativt rak men det finns tydliga tendenser att
fåran vill få en mer sinusformad planform. Detta kan peka på att fåran har rätats vid något
tillfälle. Det kan också vara en konsekvens av att träd har börjat växa längs fårans kanter,
något som armerar kanterna och förskjuter erosionen till andra sidan fåran (Figur 4).
Bottensubstratet är i huvudsak sand i första tredjedelen av fåran. Längre nedströms när
vattendraget går in ett område med glacial lera, består botten av sand på eroderad lera.
Strömningsförhållande är nästan uteslutande svagt strömmande med kortare partier
lugnflytande samt strömmande vid stentröskeln i mitten. Innan bortrensning av död ved
har strömförhållandena troligen varit övervägande lugnflytande med kortare sträckor
svagt strömmande och strömmande kring den döda veden och på kortare partier av grus
och sten.

Den nedre delen av Orhemsbäcken lutar kraftigare än den övre delen (Figur 6). Det leder
till att skjuvspänningen är högre och bottenmaterialet kan förväntas vara grövre. Det är
det dock låg tillgång på grövre material, jordarten är framför allt postglacial sand, vilket
istället medför onaturligt hög erosion. Dessa processer har troligen motverkats av att det
legat en hel del död ved i vattendraget innan det rensades bort nyligen.
Strömningsförhållandena är i denna del strömmande och svagt strömmande.

Figur 6. Typisk sträckning av Orhemsbäckens nedre del. Notera avsaknaden av större
strukturer såsom sten och block trots lutning.
Potential för naturvärden som är knutna till Orhemsbäcken består främst av en rik
bottenfauna men även som uppväxtmiljö för flera fiskarter, bland annat öring. Vid elfisken
som genomfördes 2017, vilket också är det enda registrerade elfisket i bäcken, fångades
endast en abborre. Fisket genomfördes dock under mycket torra förhållanden, efter en
två år lång torrperiod, vilket kan ha haft effekt på förekomsten av fisk. Det tyder dock på
att lokalen eller övriga delar av bäcken inte utnyttjas som lek eller uppväxtområde för
laxfiskar, åtminstone inte årligen. En bottenfaunaprovtagning genomfördes 2018-05-03
vid den steniga strömsträckan i Orhemsbäcken (Medins 2018, preliminär bedömning).

Den visar på en relativt artfattig men individrik fauna som dominerades av filtrerande
knottlarver. Det noterades både försurningskänsliga samt näringsämneskänsliga arter.

Sjö
Flaten är en typisk sprickdalssjö med en längd i nordvästlig riktning motsvarande 1,78 km
och en bredd motsvarande 0,75 km. Sjöns totala yta motsvarar 0,62 km2. Den totala
strandlinjens längd motsvarar 5,79 km.
Strandutveckling är en parameter som beskriver strandlängden i förhållande till dess
area. Största strandlängd får man om sjön är cirkelformad. I fallet med Flaten motsvarar
strandutvecklingen 2,07, vilket innebär en relativt liten strand i förhållande till ytan.
Orsaken kan hämtas från att sjön ligger i en korsning mellan flera spricksystem i
berggrunden som leder till relativt få vikar.
Den morfologiska typ av Flaten innebär ofta att sjön i vissa delar kan vara förhållandevis
djup jämfört med dess yta. Flaten har ett maximalt djup motsvarande 13,5 m. Beräknat
medeldjup motsvarar 9,1 meter. Total vattenvolym i sjön motsvarar 5,132 miljoner m 3.
Volymutvecklingen, medeldjupet dividerat med maximala djupet, motsvarar 0,67 vilket är
högre än ett generellt värde för sjöar kring 0,33. Detta är dock typiskt för sprickdalsjöar,
fjordar och andra glacialt påverkade bäcken. Figur 7 visar hyposometrisk kurva för
Flatens djupförhållande.
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Figur 7. Hyposometrisk kurva för Flatens djupförhållande.
Medelvattenståndet i Flaten är ca 21,9 m.ö.h. Pegelmätningar mellan åren 2000 till 2010
visar på en variation mellan 21,64 till 22,24 m.ö.h. De ger en vattenståndsvariation ring
0,60 m. Fördelning av olika vattenstånd uppvisar en normalfördelning (Figur 8).

Figur 8. Frekvensen av olika vattenstånd i Flaten baserad på data från 2000 till 2010.
En tidserieanalys av vattenståndet i Flaten visar på ett typiskt mönster med höga
vattenstånd vintertid och låga vattenstånd sommartid (Figur 9). I den analyserade
datamängden finns en tydlig trend mot högre vattenstånd i Flaten. Orsaken till detta kan
bero på flera parametrar, till exempel ökad nederbörd, förändringar i utloppet m.m. I
materialet kan man ana ett visst mönster, att år med höga vattenstånd vintertid följs ofta
av ett par år med normala vintervattenstånd men betydligt lägre sommarvattenstånd.
Detta övergår gradvis till ett mer ”normalt” år för att sedan återgå till ett högt
vintervattenstånd. Sannolikt har detta att göra med storskaliga väderfenomen såsom den
nordatlantiska oscillationen.

Figur 9. Tidserieanalys där vattenståndsdata delats upp i flera komponenter. Den första
komponenten är trendlinjen, den andra komponenten är den årliga cykeln och den tredje
är avvikelsen med de två första och den faktiska mätserien.
Vattenståndets förändringstakt motsvarar 0,0095 m/dygn (ca 1 cm/dygn). Maximala
förändringstakten motsvarar 10 cm/dygn. Snabba förändringar i vattenstånd inträffar vid
tillfällen med höga vattenstånd och då vintertid. Sambandet mellan vattenstånd och
förändringstakt är dock mycket svag. Snabba förändringar kan även ske sommartid,
något som tyder på att avrinningen i området uppströms Flaten är mycket snabb.

Vattenståndets förändringstakt varierar också beroende på att om det är stigande nivå
eller sjunkande. När vattennivån stiger är förändringstakten i medel 0,0114 m/dygn
medan när den sjunker motsvarar den 0,0081 m/dygn. Detta avspeglar hydrologin i
avrinningsområdet på grund av avrinningsområdets form. Ytavrinningen vid nederbörd
når relativt snabbt vattendraget som har sitt inlopp i Flaten, men avklingar sedan
långsamt.

Fysisk karaktärisering och statusklassning av sjön
Flaten med avrinningsområde
Karaktärisering av sjöar
Sjön Flaten har karaktäriserats på samma sätt som vattendragen. Även när det gäller
sjöar har närområde och svämplan avgränsats. Information om djupförhållande har sökts
från tidigare arbeten inom området men även i SMHI:s svars-arkiv.
Flatens morfometri har beskrivits med typiska parametrar som beskriver sjöns fysiska
egenskaper. Närområde och svämplan har avgränsats för vattenförekomsten.

Beskrivning av påverkanstryck
För det aktuella avrinningsområdet har betydande fysisk påverkan beskrivits. Fysiska
påverkanskällor kan vara till exempel vägnät, anlagda ytor, dagvatten, markavvattning,
påverkade närområden m.m.

Statusklassning av vattenförekomster
Statusklassning av vattenförekomsten och vattendraget som utgör Flatens utlopp har
utgått från konsoliderad utgåva av HVMFS 2013:19. Idag saknas vägledning för denna
klassificering. Tolkning har dock utgått från tidigare diskussioner inom länsstyrelserna och
Havs- och vattenmyndigheten, men även inom Common Implementation Strategy, där
denna del av rapportens (Bilaga A) huvudförfattare har deltagit.

Hydromorfologisk statusklassning
I detta projekt genomfördes är en fullständig statusklassning av samtliga
hydromorfologiska parametrar i sjön Flaten enligt HVMFS 2013:19. Arbetet genomfördes
som en skrivbordsanalys med ett kompletterande fältbesök som stöd. Med detta menas
att statusklassningen utgick främst från befintliga mätdata och undersökning,
flygbildstolkning och GIS analyser.
Många av de ingående parametrarna har kunnat klassificeras med kvantitativa data, men
några parametrar är klassificerade med stöd av expertbedömning. Detta anges i texten.
Detta gäller framförallt hydrologiska parametrar i de vattenförekomster där det saknas
mätningar. I samtliga fall har även nuvarande statusklassning redovisats samt förslag till
en reviderad statusklassning.

Kvalitetsfaktorn konnektivitet
Kvalitetsfaktorn konnektivitet i sjöar beskrivs som möjligheten till spridning och fria
passager för djur, växter, sediment och organiskt material längs det grunda
vattenområdet i sjöar samt från sjön till omgivande landområden beroende av vattnet i
ytvattenförekomsten, i relation till referensförhållandet.
Kvalitetsfaktorn konnektivitet i sjöar ska klassificeras utifrån parametrarna längsgående
konnektivitet och konnektivitet till närområde och svämplan.

Längsgående konnektivitet i sjöar
Längsgående konnektivitet i sjöar beskrivs som möjligheten för akvatiska organismer eller
landlevande organismer, med del av sin livscykel i ytvattenförekomsten, att förflytta sig
längs grunda vattenområden samt från ytvattenförekomsten till anslutande vattendrag.

Konnektivitet till närområde och svämplan kring sjöar
Konnektivitet till närområde och svämplan kring sjöar beskrivs som möjligheten för
akvatiska organismer eller landlevande organismer, med del av sin livscykel i
ytvattenförekomsten, att förflytta sig mellan sjön och närområdet samt mellan sjön och
svämplanet om sådant förekommer runt ytvattenförekomsten.

Hydrologisk regim
Begreppet hydrologisk regim beskrivs som sjöars vattenflödesvolym, vattnets
uppehållstid och vattenflödesdynamik samt förbindelser med grundvattenförekomster, i
relation till referensförhållandet.
Kvalitetsfaktorn hydrologisk regim i sjöar ska klassificeras utifrån vattenståndsvariation,
avvikelse i vinter- och sommarvattenstånd och vattenståndets förändringstakt i sjöar

Vattenståndsvariation i sjöar
Vattenståndsvariation i sjöar beskrivs som medelavvikelsen i meter mellan nuvarande
vattenstånd och det oreglerade vattenståndet enligt referensförhållandet.

Avvikelse i vinter- eller sommarvattenstånd
Avvikelse i vinter- eller sommarvattenstånd beskrivs som medelavvikelsen i meter under
vinterperioden 1 november till 31 mars eller sommarperioden 1 juni till 31 augusti, mellan
nuvarande medelvattenstånd och det oreglerade medelvattenståndet enligt
referensförhållandet.

Vattenståndets förändringstakt i sjöar
Vattenståndets förändringstakt beskrivs som skillnad i förändring av vattenståndet mellan
två intilliggande dygn relativt den naturliga oreglerade vattenståndsförändringen.

Morfologiskt tillstånd i sjöar
Morfologiskt tillstånd i sjöar beskrivs som det tillstånd en ytvattenförekomst uppvisar
avseende variation i djupförhållanden, planform, dess strukturer och substrat samt det
grunda vattenområdets och svämplanets strukturer relativt referensförhållandet.

Förändring av sjöars planform
Sjöars planform beskrivs som förändring av sjöars strandutveckling relativt
referensförhållandet uttryckt i procent.

Bottensubstrat i sjöar
Eftersom denna rapport utgår från en skrivbordsanalys har bottensubstratet inte kunnat
beskrivas enligt föreskriften utan bedömningen av parameterns status får anses vara en
expertbedömning.

Strukturer på det grunda vattenområdet i sjöar
Strukturer på det grunda vattenområdet i sjöar beskrivs som strukturer i form av
sedimentationsformer såsom revlar, dyner och deltabildningar, förekomst av
erosionsformer och förekomst av död ved samt strukturer i in och utlopp av sjön. I
parametern ingår också förekomst av artificiella strukturer på det grunda vattenområdet.
Strukturer på det grunda vattenområdet undersöktes i flygbilder. Framförallt beskrevs
förekomst av artificiella strukturer, utfyllnader m.m. Det grunda vattenområdet
avgränsades genom att GIS analyser.

Närområdet runt sjöar
Närområdet runt sjöar beskrivs som procent av närområdets yta som utgörs av aktivt
brukad mark eller anlagda ytor.
Närområdet undersöktes genom att buffra sjöns strandlinje med 30 m. Arealen för detta
område beräknades. Med stöd av flygbilder karterades aktivt brukad eller anlagda ytor
inom närområdet. Parameterns status beräknades därefter som andel av den totala
arean som utgör anlagda eller aktivt brukade markområden.

Svämplanets strukturer och funktion runt sjöar
Kvalitetsfaktorn beskrivs i form av procent av ytvattenförekomstens svämplan som utgörs
av aktivt brukad mark och anlagda ytor eller där svämplanets strukturer saknas, på grund
av mänsklig aktivitet, enligt referensförhållandet.
Svämplanet avgränsades från flygbilder och terrängskuggad höjddatabas. Därefter
gjordes en kartläggning av den totala arean aktivt brukad mark och anlagda ytor.

Referensförhållande
En av de största svårigheterna vid statusklassning är att fastställa ett
vattenförekomstspecifikt referensförhållande (se HVMFS 2013:19, bilaga 3, 1.3). I fallet
med hydromorfologiskt tillstånd, blir frågan vilka strukturer och funktioner (processer) som
borde förekomma om man tar bort påverkanskällorna. Ett hydromorfologiskt
referensförhållande innebär inte att man ska återgå till en hydrologi eller morfologi som
fanns för 100 eller 1 000 år sedan. Det är sällan man kan återställa ett tidigare utseende
och det är inte heller nödvändigt för att uppnå god ekologisk status. Om de fysiska
processerna fungerar på ett naturligt sätt kommer de fysiska habitaten återställas förr
eller senare och ger goda förutsättningar för att uppnå god ekologisk status.
Ett hydromorfologiskt referensförhållande innebär ett tillstånd då de väsentliga fysiska
processerna fungerar naturligt utan artificiella störningar, något som leder till en
karaktäristisk morfologi utifrån vattenförekomstens fysiska förutsättningar. Som stöd för
att fastställa ett morfologiskt referensförhållande finns morfologiska typer, som i sin tur
definieras av en karaktäristisk uppsättning av morfologiska enheter eller landformer.

Identifiering av betydande påverkanskällor
Betydande påverkanskällor gällande de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna handlar i
Flatens fall främst om förändrad markanvändning i tillrinningsområdet. Ökande andel
hårdgjorda ytor innebär förändringar i flöden vilket på sikt kan påverka statusen i Flaten.
Dessutom är Flaten en välanvänd badsjö vilket innebär att de grunda vikarna är relativt
välexponerade för påverkan från badgäster.

Hydromorfologisk statusklassning av Flaten
Konnektivitet i sjöar
Längsgående konnektivitet i sjöar
Det finns idag inga vandringshinder i Orhemsbäcken som leder till bristande konnektivitet
mellan Flaten och Drevviken. Vid låga flöden kan dock bäcken vara ett naturligt
vandringshinder för större fisk.

De anlagda badstränderna tillsamman med bryggor kan påverka konnektiviteten längs
det grunda vattenområdet. Sannolikt har dessa områden varit vassområden innan
badstränderna anlades. Bedömningen är att det är viss bristande konnektivitet i dessa
områden, inte minst genom störningar i samband med att ett stort antal människor vistas i
vattnet.
Vattenförekomster

Påverkan

Statusklass

SE657226-163399

Total påverkan på konnektivitet i det grunda vattenområdet
omfattar bryggor, anlagda badstränder, samt ytterliga en
större artificiell struktur i nordvästra delen av sjön. Totalt
bedöms 10,7 % av sjöns grunda vattenområde ha påverkad
konnektivitet. Påverkan på konnektivitet mellan Flaten och
vattendrag saknas.

God

Konnektivitet till närområde och svämplan kring sjöar
Flaten har relativt litet svämplan runt sjön. I dessa svämplan saknas till stor del våtmarker
eller vattensamlingar som kan vara viktig för akvatiska organismer. Det viktigaste
området bedöms vara inloppet till Flaten. I detta område bör det ursprungligen funnits
viktiga miljöer för sjöns ekosystem. Området är dock påverkat av rätning av vattendraget.
Totalt bedöms mindre än 5 % av svämplansytan vara påverkad avseende bristande
konnektivitet.
Vattenförekomster

Påverkan

Statusklass

SE657226-163399

Påverkan på konnektivitet till närområde och svämplan kring
sjöar bedöms vara fokuserad till sjöns inlopp där rätningar
av vattendraget bedöms ha påverkat negativt
konnektiviteten. Denna yta utgör dock mindre än 5% av
svämplansytan runt Flaten.

Hög

Hydrologisk regim
Vattenståndsvariation i sjöar
Bedömningen är att de förändringar som har skett uppströms i avrinningsområdet inte
väsentligt ändrat tillflödet till Flaten. Även om andelen hårdgjorda ytor har ökat betydligt i
storlek, bedöms det ursprungliga referensförhållandet även det innebära låg
infiltrationskapacitet till grundvattnet och snabb avrinning. Bedömningen är därför att
vattenståndsvariationen i Flaten inte väsentligt avviker från referensförhållanden.
Vattenförekomsten klassificeras som hög status avseende parametern
vattenståndsvariation i sjöar.
Vattenförekomst

Påverkan

Statusklass

SE657226-163399

Obefintlig påverkan

Hög

Avvikelse i vinter- eller sommarvattenstånd
Även denna parameter bedöms motsvara referensförhållanden eftersom det saknas
reglering av sjön. Vattenförekomsten klassificeras som hög status avseende avvikelse i
vinter- eller sommarvattenstånd.
Vattenförekomst

Påverkan

Statusklass

SE657226-163399

Ingen väsentlig avvikelse från referensförhållandet.

Hög

Vattenståndets förändringstakt i sjöar
Även om andelen hårdgjorda ytor har ökat och att våtmarker sannolikt har dikats ut
uppströms Flaten, är bedömningen att sjön inte väsentligt avviker från

referensförhållanden. Vattenförekomsten klassificeras som hög status avseende
vattenståndets förändringstakt i sjöar.
Vattenförekomst

Påverkan

Statusklass

SE657226-163399

Ingen väsentlig avvikelse från referensförhållandet.

Hög

Morfologiskt tillstånd
Morfologiskt tillstånd i sjöar beskrivs som det tillstånd en ytvattenförekomst uppvisar
avseende variation i djupförhållanden, planform, dess strukturer och substrat samt det
grunda vattenområdets och svämplanets strukturer relativt referensförhållandet.

Förändring av sjöars planform
Med utgångspunkt från historiska kartor har det inte kunnat konstateras att det har skett
någon förändring Flatens planform. Vattenförekomsten klassificeras som hög status
avseende planformen.
Vattenförekomster

Påverkan

Statusklass

SE657226-163399

Ingen påverkan på sjöns planform

Hög

Bottensubstrat i sjöar
Flaten bedöms ha mycket liten påverkan på bottensubstratet. Det finns inga indikationer
på att det har skett grävarbeten eller pålagring av nya substrat som påverkar botten.
Även om dagvatten mynnar i sjön, vilket kan öka transporten av finkorniga sediment,
bedöms denna påverkan vara mycket liten. Man ska beakta att vattendraget som mynnar
i Flaten kommer från ett område med finkorniga sediment och bör ha haft relativt hög
suspenderad halt även naturligt. Vattenförekomsten klassificeras som hög status
avseende planformen.
Vattenförekomster

Påverkan

Statusklass

SE657226-163399

Viss påverkan på bottensubstrat genom pålagring av
finmaterial på sjöns botten.

Hög

Strukturer på det grunda vattenområdet i sjöar
Det grunda vattenområdet i Flaten motsvarar 102 820 m2, ca 16,5 % av sjöns totala yta.
Det grunda vattenområdet, definierat som vågpåverkat eller vattenståndpåverkat område
omfattar som mest ett djupintervall kring 1 meter. Sjön har en mycket kort stryklängd för
att bygga upp vågor och ligger i en topografisk sänka vilket gör att vindar har svårt att
påverka hela sjöns yta samtidigt. Vågor över en 1 meter är sannolikt mycket sällsynt.
Detta gör att vågbasen ligger på under 1 meters djup. Vattenståndsvariationen är under
0,6 meter.
De största grunda vattenområdena förekommer i norra delen av sjön. Det är också i detta
område som det förekommer bryggor och badstränder. Artificiella strukturer i Flaten
omfattar 10 bryggor. Bedömningen är att dessa strukturer har relativt liten påverkan på de
fysiska processerna i det grunda vattenområdet.
I det nordvästra hörnet av sjön finns en skärmbassäng för dagvattenrening som påverkar
ca 238 m av det grunda vattenområdet. Detta motsvarar 4 690 m2, eller i det nordöstra
hörnet av sjön finns två anlagda badplatser. Detta påverkar 4,5 % av det grunda
vattenområdet. Badstränderna omfattar ca 6,3 % av det grunda vattenområdet.
Sammantaget innebär det att 10,7 % av det grunda vattenområdet har påverkade
strukturer, vilket innebär god status för denna parameter.

Vattenförekomster

Påverkan

Statusklass

SE657226-163399

Total påverkan omfattar bryggor, anlagda badstränder, samt
ytterliga en större artificiell struktur (skärmbassäng) i
nordvästra delen av sjön. Total är 10,7 % av sjöns grunda
vattenområde påverkat

God

Närområdet runt sjöar
Närområdet runt Flaten består till största del av skog på områden med tunt jordtäcke.
Inom Flatens närområde förekommer endast begränsad påverkan på närområdet.
Vattenförekomster

Påverkan

Statusklass

SE657226-163399

11 413 m2 av total yta 167 604 m2 som är anlagda eller
aktivt brukad mark inom närområdet. Detta motsvarar 6,8 %
av närområdet yta.

God

Svämplanets strukturer och funktion
Flaten har ett relativt litet svämplan runt sjön på grund av att den är en sprickdalssjö.
Framförallt förekommer svämplan vid inloppet till sjön i den nordvästra änden som i den
nordöstra delen där det finna anlagda ytor. I övrigt bedöms svämplanets funktioner och
strukturer vara intakta.
Vattenförekomster

Påverkan

Statusklass

SE657226-163399

9 359 m2 av svämplanet är påverkat genom aktivt brukad
mark eller anlagda ytor. Detta motsvar 6,2 % av den totala
svämplansytan kring 149 843 m2.

God

Förslag till åtgärder
Flaten


Ingen åtgärd avseende sjöns hydromorfologi. Det är dock viktigt att säkerställa att
inte ytterligare fysisk påverkan som riskerar att försämra statusklassningen tillförs
sjön.



Öka informationsinsatsen kring sjön som ekosystem. Använd badplatserna som
plattformer för information om vattenförvaltning och badvattendirektivet.



Uppdatera den detaljerade skötselplanen för Flaten med ett större fokus på
vatten inklusive skötsel av Orhemsbäcken,

Uppströms vattendrag och inlopp till Flaten





Återställa inloppet till sjön som ett svämplan med sumpskogar.
Återställning av vattendragsfåran (Figur 10). Idag utgör fåran en rak kanal med
låg geodiversitet, vilket brukar innebära låg biodiversitet. Sannolikt är denna fåra
rätad i samband med markavvattning. Återställningen kan omfatta skapande av
en meandrande vattendragsfåra för att skapa större habitatdiversitet. Tillför även
död ved för att skapa strukturer. Återställningen bör nå till korsningen med
Kioskvägen. Ökad vattendragslängd, men även skapande av våtmarker på
svämplanet, kan fungera som naturliga rening av vatten som kommer från
koloniområdet.
Åtgärdande av befintligt träddämme/tröskel som har anlagts för att öka
volymkapaciteten vid högre flöden i området. Fri passerbarhet för fisk är önskvärt
varför större utskärning i befintligt dämme kan göras. Ytterligare
flödesutjämnande effekt fås om åtgärder likt ovan nämnda också genomförs.



Skapa möjligheter för skolor att använda platsen för utomhusundervisning i
naturkunskap, geografi m.m.

Figur 10. Område inringat med röd linje som är lämpligt för återställning av
vattendragsfåran.

Orhemsbäcken







Ta bort gran i närområdet runt vattendraget. Gran är ett relativt dåligt trädslag att
ha nära finkorniga vattendragstyper. Rötterna sätter sig ytligt och om de växer i
kanterna på vattendragsfåran skapar de instabilitet snarare än stabilitet vilket
andra trädslag som tex al tillför. Granens grenar bryts också ner snabbt när de
hamnar i vattnet medan lövträdens grenar på ett mer långsiktigt sätt stabiliserar
och binder sediment. Granen har också en tendens att snabbt ta över och tränga
bort andra trädarter såsom olika lövträd vilket inte är fördelaktigt för närområdets
och vattendragets utveckling. I området finns det mycket värdefulla bestånd av
äldre granskog. Det är därför viktigt att området där granar ska tas ner märks ut
noggrant. Uppskattningsvis är det lämpligt att ta bort gran på ca 30 meter av
varje sida av vattendraget, dvs en korridor som är 60 meter bred med
vattendraget i mitten.
Säkerställa att inte rensning sker av död ved runt och i vattendragsfåran.
Tillföra strukturer i bäcken i form av steg med död ved (Figur 11). En
noggrannare projektering gällande hur mycket död ved som är lämpligt att tillföra
bör genomföras.
I övrigt fri utveckling av området enligt skötselplanen för naturreservatet.

Figur 11. Trappsteg med död ved i ett finkornigt vattendrag med silt. Den döda veden
skapar variation i strömningsförhållande, men också större diversitet avseende
bottensubstrat.

Bilaga C (Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Flaten)
Hydrologisk och hydraulisk modellering av Flaten
Flöde från Vattenwebben har genererats med det naturliga avrinningsområdet på 6,53 km2 medan
det tekniska avrinningsområdet endast är 4,47 km2. Vattenwebbens flöde hade inga snabba förlopp
från hårdgjorda ytor. En hydrologisk och hydraulisk modell av Flaten upprättades för att få en bättre
beskrivning av tillrinningen till sjön samt sjöns utflöde. Modellen använde det tekniska
avrinningsområdet. Modellerade flöden användes vid beräkning av fosforbudget, se avsnitt 7 i
rapporten.

Hydrologi
En hydrologisk modell (MIKE 11 NAM) upprättades för att simulera avrinningen i området.
Randvillkor enligt Table 1.
Tabell 1. Randvillkor
Station
Stockholm (98210)
Stockholm (98210)
Bromma

Typ
Nederbörd
Temperatur
Potentiell avdunstning

Tidssteg
Dygnsvärden
3 värden / dygn
Månadsmedel

Källa
SMHI
SMHI
SMHI

Hydraulik
En endimensionell modell (MIKE 11) upprättades för sjön och dess utlopp. Sjöns nivåvolymförhållande och struktur vid utloppet beskrevs. Det är något bristfällig information kring
utloppets trumma så som dimension och nivå samt nivå och bredd på nedströms bestämmande
sektion.

Modellverifiering
Det finns inga tillförlitliga flöden att kalibrera den hydrologiska eller hydrauliska modellen mot.
Däremot finns nivåmätning i sjön som anses tillförlitlig. Modellen verifierades mot dessa
nivåmätningar.
Modellen verifierade väl mot uppmätt nivå i sjön, se Figur 1.

Figur 1. Uppmätt nivå i sjön (rött) och simulerad nivå i sjön (grönt).

Resultat
Flödesresultat ses i Figur 2 samt läge i Figur 3. Resultaten användes för att beräkna fosforbudget, se
avsnitt 7 i rapporten.

Figur 2. Simulerade flöden.

Figur 3. Läge simulerade flöden.

Bilaga D Åtgärder Flaten
Sammanfattande tabell av åtgärder
Figur 1 visar föreslagna åtgärder 1 – 10.
Sammanfattande tabell av åtgärder ses i levererad Excelfil.

Prioriteringstabell
Poängsättningen i Tabell 1 är satt efter följande skala: 1 Obetydlig nytta eller bidrag, 2 Liten nytta eller
bidrag, 3 Måttlig nytta eller bidrag 4 Stor nytta eller bidrag 5 Mycket stor nytta eller bidrag.
Bedömningen grundar sig både på faktiska uppgifter om belastning och konstandsberäkningar men
även på mer subjektiva bedömningar utifrån författarnas kunskap inom biologisk mångfald,
hydromorfologi och naturinformation.
De olika variablerna innefattar:
Näringsrening: Utifrån belastning och utformning beräknad reningseffekt av näringsämnen.
Biologisk mångfald: Åtgärdens effekt på tillskapande av viktiga och i området ovanliga livsmiljöer för
vattenknutna djur och växter.
Hydromorfologi: Åtgärdens nytta i fråga om att återskapa naturliga strukturer och processer i
vattendrag och sjöar.
Rekreation/naturinfo: Åtgärdens nytta gällande tillgänglighet, friluftsliv och möjlighet till pedagogisk
verksamhet för allmänheten. Även åtgärdens nytta för att skapa förståelse för vattnets betydelse för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster har vägts in i begreppet.
Kostnadseffektiviet: Utgår från beräknad kostnad per mängd näringsämnen som kan omhändertas av
respektive åtgärd.
Prioritering av åtgärderna 6 och 7 kan komma att påverkas om åtgärd 5 genomförs, dvs om en
seriekoppling av åtgärder skapas. Belastningen av näringsämnen blir då mindre vilket påverkar
reningseffekt och kostnadseffektivitet. Detta tas inte i beaktande i prioriteringstabellen.
Tabell 1 Prioriteringstabell

Åtgärd Näringsrening

Kostnads- Biologisk Hydromorfologi
effektivitet mångfald
1
3
1
2
1
2
3
3
3
1
3
2
2
2
2
4
4
2
1
1
5
5
4
3
1
6
4
3
4
3
7
5
5
5
5
8
1
4
4
9
1
5
5
10
2
5
5
*medelvärde av poängsatta parametrar.
**medelvärde av de fyra poängsatta parametrarna.

Rekreation/
naturinfo
3
4
3
1
2
2
5
4
5
4

Medel*
2.0
2.8
2.2
1.8
3.0
3.2
5.0
3.3**
4.0**
4.0**

Figur 1 Föreslagna åtgärder inom Flatens avrinningsområde.

Åtgärd 1 Dagvattendamm, västra Skarpnäck
En ca 0,1 ha stor våtmarksyta kan tillskapas på den idag öppna parkytan som ligger på
stadens mark. Ytan är lämplig för anläggande av småvatten med permanent vattenspegel
alternativt som vegetationsklädd översilningsyta. Ligger ovanpå spilltunnel som måste
beaktas. Kräver lång sträcka (ca 400 m) med omdragning av nya ledningar. En kortare sträcka
är det ledningar norr om, dock ligger dessa mycket djupt (ca 4-5 meter under våtmarksläget)
vilket skulle innebära pumpning och ledningsomdragning på en sträcka av ca 80 meter. Se
Fotografi 1 och Figur 2.

Fotografi 1 är taget söder ifrån.

Figur 2 Placering åtgärd 1 med tillrinningsområde.

Åtgärd 2 Översvämningsyta, Skevrodrets skog
En befintlig sumpskog i en naturlig svacka med högt grundvatten. Tillrinningsområdet är litet
och ligger inom pågående detaljplanearbete. Ytans storlek och den redan befintliga svackan
gör den ändå intressant. Ytan ligger också delvis i kombinerat område. Ytan finns med i
detaljplaneplanering för dagvattenhantering. Då det bland annat finns/planeras en förskola i
närheten kan åtgärden passa mycket bra som rekreativ/studie-yta. Med mer permanent
vatten finns god potential för att groddjur och vattenlevande insekter kan leva i våtmarken.
Lämplig utformning beror på syfte och målsättning med synergieffekter. Till exempel finns
möjlighet till att skapa en tillfällig översvämningsyta med flera mindre permanenta
vattensamlingar.
Bostadsområdets dagvatten som idag leds till spillvattennätet kan med fördel dupliceras för
att öka tillrinningen till åtgärdsytan och därmed också till Flaten. Se Figur 3.

Figur 3 Placering av åtgärd 2 med tillrinningsområde. Notera att detta är det naturliga
tillrinningsområdet. Det tekniska tillrinningsområdet kan utökas i och med exploateringar i
området.
.

Åtgärd 3 Öppning av kulverterad bäck och utökning av dagvattendamm
Svagt sluttande parkyta (Kaninparken) med en mindre kulverterad ledning och en liten
damm som kan utökas. I dagsläget endast naturmark som leds till ytan men kommande
exploateringar kan innebära högre belastningar. Lämplig utformning är en kombination av
ett öppet dike/naturlig bäck med översvämningsytor och en större permanent våtmark i de
sydvästra delarna.
Planer finns till exploatering inom tillrinningsområdet vilket gör platsen lämplig för
dagvattenåtgärder som kombineras med dessa. Se Fotografi 2 och Figur 4.

Fotografi 2 är taget från väst mot öst.

Figur 4 Placering av åtgärd 3 med tillrinningsområde. Notera att detta är det framtida
tillrinningsområdet som visas, vilket baseras på befintlig dagvattenutredning.

Åtgärd 4 Växtbäddar för träd, Skarpnäck gatudagvatten
Längs Skarpnäcks allé har växtbäddar för träd anlagts relativt nyligen, och liknande åtgärder
planeras för Segelflygaregatan inom kort samt längre fram i tiden även för andra gator.
Under förutsättning att gatudagvatten leds till dessa växtbäddar, och att utformningen
anpassas för att främja upptag av näringsämnen, kommer de att ha goda förutsättningar att
minska belastningen av både fosfor och PAH till Flaten.
Baserat på uppgifter om trafikdensitet så är det, förutom Skarpnäcks allé, de östra delarna
av centrala Skarpnäck som kan förväntas ge högst belastning av fosfor och PAH – Pilotgatan
och Tätorpsgatan. Därmed är det också längs dessa gator som växtbäddar kan förväntas ha
störst effekt. Se Figur 5.

Figur 5 Visar enbart avrinningsområdet (dvs gatorna) inte LOD-åtgärderna då dessa utgör
många små system som kan placeras lite var som längs med gatorna beroende på önskad
utformning.

Åtgärd 5 Dagvattendamm och översilningsyta längs Tyresövägen
Stor naturmarksyta längs med Tyresövägen. Under ytan går dagvattenledningar som samlar
upp vatten från hela Skarpnäcks tekniska avrinningsområde. God genomförbarhet men
behöver noggrann planering av hur vatten ska tas in i en eventuell våtmark. Befintliga
ledningar (1400–1600 mm) ligger relativt djupt ner, vattengång på ca 1,8-2,5 m, under
befintlig mark. Det innebär att det blir stora volymer massor som måste schaktas bort om
botten på en eventuell våtmark ska ligga på samma nivå som ledningarna gör i dagsläget. För

att inte riskera att dämma upp i ledningssystemet kan våtmarkens botten behöva läggas
ytterligare något lägre än befintlig vattengång. I och med att Tyresövägen ligger tätt inpå är
det också viktigt att de geotekniska förhållandena utreds ordentligt inför åtgärd.
De befintliga ledningarna går idag under Tyresövägen med en utloppsnivå (vattengång) på ca
22,8 m.ö.h. I de västra delarna, i höjd med östra Skarpnäcksavfarten ligger ledningarnas
vattengång på ca 23,4-23,7. Sträckan mellan punkterna är ca 400-450 meter. Viss
ledningsomdragning kan krävas men ett billigare alternativ är att öppna upp systemet hela
vägen.
Lämplig utformning om intag av vatten går att lösa är en kombinerad
våtmark/översvämningsyta där permanent vatten finns men där en större yta kan tillåtas
översvämmas vid höga flöden. Det skapar den bästa effekten både för näringsrening och
biologisk mångfald. Möjliga åtgärdsalternativ är att pumpa in delar av dagvattenflödet till
våtmarken som troligen kan anläggas ovanpå och vid sidor av befintliga ledningar. Se
Fotografi 3 och Figur 6.

Fotografi 3 är taget från väster mot öster.

Figur 6 Placering av åtgärd 5 med tillrinningsområde.

Åtgärd 6 Breddning och anpassning av övre Flatendiket
Det finns flera alternativ till åtgärder i de övre delarna av Flatendiket. Till exempel kan ett
tvåstegsdike tillsammans med att fåran till viss del tillåts meandra inom dikessektionen
skapas. Det går också att tillskapa flera mindre trösklar som bitvis höjer vattennivån och ger
större möjlighet till sedimentation. Tvåstegsdike innebär viss breddning av dikessektionen,
men behöver inte påverka mer än ytterligare två meter. Åtgärdens huvudsyfte kanske inte är
näringsrening utan flödesutjämning och biologisk mångfald. Vegetationen är dock väldigt tät
bitvis i diket vilket bidrar till rening av främst partikulärt bundna näringsämnen och
föroreningar. Se Fotografi 4 och Figur 7.

Fotografi 4 är taget från norr mot söder i övre delarna av diket.

Figur 7 Placering av åtgärd 6 med tillrinningsområde.

Åtgärd 7 Återskapande av naturlig fåra och översvämningsyta, Flatendiket nedre
Flatendikets nedre del består av rak bred kanal som rinner genom en mycket plan yta på ca
2,5 ha. I och med ytans läge som sista buffertzon för dagvattnet innan det når Flaten och
dess storlek så är området mycket lämpligt för åtgärder. Dessutom finns stor potential att
återskapa naturliga hydromorfologiska processer som på sikt kan gynna den biologiska
mångfalden i området.
Lämplig åtgärd är att återskapa fårans naturliga form på en sträcka av ca 400 meter.
Återskapande av fåran innebär bland annat att översvämningsfrekvensen på de låglänta
ytorna runt omkring ökar, vilket i sin tur ökar områdets potential för näringsrening och
flödesutjämning. Det är viktigt att en åtgärd av detta slag projekteras på rätt sätt så att
hänsyn till både hydromorfologiska förutsättningar och naturvärden säkerställs. Se Figur 8
för principskiss.
Längs i norr inom området ligger idag en fotbollsplan. Denna översvämmas redan idag med
jämna mellanrum och det bör utredas om ytan istället kan användas för återskapande av
områdets naturliga hydrologi och miljö.
I de nedersta delarna av åtgärdsområdet har ett dämme av trä anlagts med syfte att öka
flödesutjämningen på ytan uppströms. Det bedöms inte vara ett vandringshinder för fisk vid
de flesta flödesförhållanden. Även om åtgärd med återskapande av naturlig fåra genomförs
kan trädämmet behållas. Viss anpassning, till exempel med en större utskuren del kan vara
lämpligt för att säkerställa att fisk tar sig förbi. Se Fotografi 5 och Figur 9.

Figur 8 Principskiss över åtgärd i nedre Flatendiket. Grönmarkerad yta är befintlig
sumpskog/översvämningsyta, gulmarkerad yta är låglänt yta där det idag ligger en
fotbollsplan.

Fotografi 5 är tagen från söder mot norr från gång/cykelbron över diket.

Figur 9 Placering av åtgärd 7 med tillrinningsområde.

Åtgärd 8 Restaurering av utdikad bäck, Smalängen
Mindre bäck som rinner ner till Flaten genom området Smalängen. Bäcken är helt uträtad
och fördjupad. Fårans naturliga sträckning ses i mitten av betesmarken. Lämplig åtgärd är att
återskapa bäckens naturliga sträckning som troligen är relativt slingrande med partier med
översvämningsytor. Bäcken ligger inom Flatens naturreservat och en åtgärd skulle vara ett
utmärkt pedagogiskt exempel kring praktisk vattenvård för allmänheten. Se Fotografi 6 och
Figur 10 för principskiss.

Fotografi 6 är taget från öster mot väster långt uppströms i bäcken.

Figur 10 Principskiss över återställande av mindre bäck vid Smalängen i västra Flaten. I de
övre delarna finns också möjlighet att skapa ett mindre småvatten som både gynnar
flödesutjämning och biologisk mångfald.

Åtgärd 9 Åtgärder i Orhemsbäcken
Se bilaga B för åtgärder i Orhemsbäcken.

Åtgärd 10 Åtgärdande av vägbank för återställande av översvämningsyta, södra Flaten
I sydöstra delarna av Flaten finns ett större flackt området som tidigare har kunnat
översvämmas vid högre flöden i sjön. I dagsläget går en vägbank tvärs över ytan och skär av
ca 1,5 ha översvämningsyta. Denna typ av ytor har stor potential att hysa höga naturvärden
och är också en viktig del i sjöars buffertsystem för flödesutjämning och näringsrening.
Åtgärden kan relativt enkelt genomföras genom att flera trummor läggs under den befintliga
vägbanken. Trummorna ska läggas plant och på en låg nivå så att det skapas en naturlig
interaktion för vattnet mellan sjön och översvämningsytan.

